Znak sprawy: NZ-ER/II/PN/03/19
Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę wielozadaniowego statku ratowniczego
dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Nazwa i adres Zamawiającego:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:.................................................................................................................................................................................
Siedziba:.………………..…………………………………..……………………………………………………..……………………………………..
NIP:…………………..………………

Regon:……………………………………..

Dane kontaktowe Wykonawcy:
adres do korespondencji: ..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres poczty elektronicznej1 ........................................................................................................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego
oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze
NZ-ER/II/PN/03/19 na dostawę wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa na następujących warunkach:

1Kanałem

komunikacji pom. Zamawiającym a wykonawcą jest co do zasady Platforma Zakupowa. Zamawiający zastrzega
możliwość przesyłania korespondencji na wskazany adres poczty elektronicznej.
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I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
1. Kryterium nr 1:
Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………
złotych (słownie:.................................................................................................................), w tym:
wartość netto w kwocie:…………………..……..........................………………złotych oraz podatek
VAT 0%2.
2. Kryterium nr 2 - jakościowe:
a) Oferuję
maksymalną
prędkość
jednostki
pływającej
wynoszącą
………………..węzłów (minimum 16 węzłów). Górna granica prędkości maksymalnej
podlegającej ocenie, wynosi 18 węzłów. Jeśli Wykonawca zadeklaruje w ofercie wyższą
wartość, do oceny oferty zostanie przyjęta wartość 18 węzłów.
b) Oferuję autonomiczność wynoszącą ……………….dób (minimum 20 dób). Górna
granica autonomiczności to 25 dób. Jeśli Wykonawca zadeklaruje w ofercie wyższą
wartość, do oceny oferty zostanie przyjęta wartość 25 dób.
c) Do realizacji zamówienia skieruję Kierownika Projektu posiadającego
kwalifikacje i doświadczenie wskazane w warunkach udziału w postępowaniu
oraz posiadającego/nieposiadającego3 doświadczenie zawodowe w zarządzaniu
budową statku o wartości minimum 250 mln (słownie: dwieście pięćdziesiąt
milionów 00/100) złotych brutto, poświadczone w załączonym CV.
d) Do realizacji zamówienia skieruję Głównego/Generalnego Projektanta
posiadającego kwalifikacje i doświadczenie wskazane w warunkach udziału
w postępowaniu oraz posiadającego/nieposiadającego4 doświadczenie
w zakresie zaprojektowania i nadzorowania budowy co najmniej jednego statku
posiadającego w oznaczeniu klasy notację chemical recovery, poświadczone
załączonym CV.
e) Oferuję wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji jakości o ………………. miesięcy
ponad okres 24 miesięcy. Maksymalny czas przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji
jakości to 24 miesiące ponad 24 miesiące, w których będzie obowiązywał okres
rękojmi i gwarancji jakości.
f) Oferuję wzrost powierzchni pokładu roboczego o min. ……………………………m2
ponad min. wartość 300 m2. Górna granica powierzchni pokładu roboczego to
375 m2. Jeśli Wykonawca zadeklaruje w ofercie wyższą wartość, do oceny oferty
zostanie przyjęta wartość 375 m2.
W przypadku odwrotnego obciążenia VAT wykonawca wskazuje wówczas w treści oferty wykonawca wskazuje:
informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego2 w zakresie
…… (towar/usługa) i wskazuję wartość netto przedmiotu zamówienia w kwocie…………złotych, (słownie:…………
……...)2.
2

3
4

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić

2

g) Oferuję parametry eksploatacyjne dźwigów stanowiących wyposażenie statków
tj.:
- dla głównego dźwigu pokładowego parametry: ……………(należy wpisać:
„minimum” lub „poziom 1” lub „poziom 2” - zgodnie z poniższą tabelą)
Główny dźwig pokładowy
Zasięg pracy maksymalny
Udźwig maksymalny minimum
Udźwig na maksymalnym wysięgu minimum
Dodatkowy osprzęt – czerpak hydrauliczny
Dodatkowy osprzęt – trawersa do podnoszenia kontenerów
Liczba punktów

Minimum
19 - 22 m
20.000 kg
3.500 kg
2 m3
NIE
0

Poziom 1
19 - 22 m
20.000 kg
5.000 kg
3 m3
TAK
2,5

Poziom 2
19 - 22 m
20.000 kg
7.000 kg
3m3
TAK
4

- dla dźwigu pokładowego pomocniczego parametry……………(należy wpisać:
„minimum” lub „poziom 1” lub „poziom 2” - zgodnie z poniższą tabelą)
Dźwig pokładowy pomocniczy
Zasięg pracy maksymalny
Udźwig maksymalny minimum
Udźwig na maksymalnym wysięgu minimum
Dodatkowy osprzęt – kosz transportowy osobowy
Dodatkowy osprzęt – czerpak hydrauliczny
Liczba punktów

1.
2.

3.

4.

Minimum
12 - 15 m
7.000 kg
1.500 kg
NIE
NIE
0

Poziom 1
18 - 20 m
10.000 kg
1.400 kg
TAK
2 m3
2

Poziom 2
18 - 20 m
15.000 kg
2.000 kg
TAK
2 m3
3

II. Pozostałe informacje:
Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania
oferty.
Oświadczam,
że
przedmiot
zamówienia
zrealizuję
sam,
część
lub
całość
zamówienia
zamierzam
powierzyć
podwykonawcom
………………………………………………………………………………….……………………………………………….5
Zastrzegam / nie zastrzegam6 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie
mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu
podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji:

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy podwykonawców
6
W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż
w terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5

3

5.
6.

7.
8.

9.

…………………………………….................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dołączając wyjaśnienia/dokumenty
wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 12 do
SIWZ.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu, a w przypadku konieczności uzyskania zgody na
przekazania danych osobowych Zamawiającemu – taką zgodę uzyskałem.7
Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 90 dni.
Wadium złożone do przetargu po upływie terminów ustawowych prosimy zwrócić na
konto w banku ........................................... nr ................................................................................................
(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu).
Oświadczam, że będąc przedsiębiorcą należę/ nie należę do kategorii
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw8 (MŚP), w rozumieniu
definicji wskazanych w Zaleceniach Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2006r
dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z 20.05.2003 r.
str. 36.9

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy

7

W przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO, Wykonawca zobowiązany jest wskazać
taką informację zamiast oświadczenia z pkt 4.
8 niepotrzebne skreślić
9 Uwaga: informacja ta wymagana jest dla celów statystycznych. Udzielając odpowiedzi na pytanie należy zastosować
definicje mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określoną w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia
6 maja 2003r. (Dz. U. L124 z 20.5.2003,s.36):- mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, - małe przedsiębiorstwoprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR;-średnie przedsiębiorstwa- przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
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