Znak sprawy: NZ-ER/I/PN/06/19
Załącznik nr 1 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 sprzętu przeciwrozlewowego stanowiącego wyposażenie statku.
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/I/PN/06/19
na dostawę sprzętu przeciwrozlewowego stanowiącego wyposażenie statku na
następujących warunkach:
I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą wartość brutto wynoszącą:
………………………… złotych (słownie: ....................................................................), w tym: wartość netto
w kwocie:…………………..……..........................………………złotych oraz podatek VAT 0%.
W przypadku odwrotnego obciążenia VAT informuję, że wybór oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego2 w zakresie
wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada adres
poczty elektronicznej)
2
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
1Należy

1

…………………….. (towar/usługa) i wskazuję wartość netto przedmiotu zamówienia
w kwocie……………………………złotych, (słownie:……………………………………….……………...)3
II. Oferuję dostawę przedmiotu o cechach:
Tabela 1. Dostawa pneumatycznej zapory przeciwolejowej na bębnie
#

Nazwa

Oferowane przez Dostawcę
[Tak/NIE] lub wartość
parametrów

1

Materiał: elastyczna, olejoodporna, wielowarstwowa guma
syntetyczna, odporna na promieniowanie UV

2

Długość całkowita: 300 m

3

Długość pojedynczego segmentu: nie więcej niż 100 m

4
5
6
7
8
9

Wysokość całkowita po złożeniu min.: 900 mm - należy podać
wysokość – parametr oceniany w kryterium oceny ofert
Wolna burta min.: 330 mm – należy podać wartość– parametr
oceniany w kryterium oceny ofert
Zanurzenie min.: 410 mm – należy podać wartość – parametr
oceniany w kryterium oceny ofert
Ciężar max.: 8,5 kg/m – należy podać wartość
Wytrzymałość na rozciąganie min.: 240 N/mm – należy podać
wartość
Komory pneumatyczne: komory pneumatyczne z zaworami
zwrotnymi

10

Balast: komory pneumatyczne z zaworami zwrotnymi

11

System połączeń: ASTM

12

Współczynnik wyporności: 10:1

13

Stabilność pracy przy wysokości fali min.: 1,5 m

14

Stabilność pracy przy prędkości prądu min.: 2,5 w

15

Czas rozwijania zapory max.: 20 min
Wyposażenie holownicze

16

Listwa holownicza szt. 2

17

Uzda holownicza szt. 2

18

Linki holownicze o średnicy min. 20 mm i długości minimum
50 m – szt. 2

19

Boje o wyporności min. 30 litrów – szt. 2

20
21

Szakle i śruby umożliwiające połączenie zapory i zestawu
holowniczego
Wentylator przenośny, plecakowy do napełniania zapory wraz
z wężem pneumatycznym (2 szt.) o długości min. 3 m i średnicy
1 – 2”

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3
Wypełnia wykonawca tylko w przypadku składania oferty, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.

2

Bęben z napędem hydraulicznym
22

Wykonanie: bęben stalowy lub aluminiowy na ramie stalowej

23

Pojemność bębna: 300 m zapory

24

Napęd: hydrauliczny

24

Ciężar max.: 900 kg

25

Napęd: hydrauliczny

26

Plandeka zabezpieczająca

Tabela 2. Dostawa przenośnego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody
#

Wymagania w zakresie parametrów

1

Głowica zbierająca typu adhezyjnego wyposażona w min. dwa
zestawy obrotowych dysków i/lub szczotek – należy podać typ
układu adhezyjnego

2

Napęd układu adhezyjnego: hydrauliczny

3

Ciężar głowicy max.: 60 kg – należy podać ciężar

4

Wydajność teoretyczna min: 20 m3/h – należy podać wartość

5

Zawartość wody max.: 10% - należy podać wartość

6

Pompa ssąca/tłocząca – należy podać rodzaj pompy

7
8

Oferowane przez Dostawcę
TAK/NIE lub wartości
parametrów

Wydajność min.: 30 m3/h – należy podać wydajność teoretyczną
pompy
Średnica króćca tłoczącego/ssącego pompy min.: 2,5”, należy
podać średnicę
Agregat hydrauliczny

9

Kompaktowy agregat hydrauliczny na podwoziu transportowym
wyposażony w silnik o napędzie spalinowym (olej napędowy) –
TAK/NIE

10 Napęd układu adhezyjnego – TAK/NIE
11 Napęd pompy – TAK/NIE
12 Napęd wentylatora – TAK/NIE
13 Napęd bębna zapory – TAK/NIE
14 Moc agregatu min.: 7 kW, należy podać wartość
Wyposażenie agregatu
Zestaw (2 szt.) węży hydraulicznych do napędu układu
15 adhezyjnego głowicy zbierającej o długości min. 15 m i średnicy
3/4" – 1/2" – należy podać długość i średnicę węży
Zestaw (2 szt.) węży hydraulicznych do napędu pompy o długości
16 min. 15 m i średnicy 3/4" – 1/2" – w przypadku dostawy należy
podać długość i średnicę węży
Zestaw (2 szt.) węży hydraulicznych do napędu bębna o długości
17 min. 15 m i średnicy 3/4" – 1/2" – w przypadku dostawy należy
podać długość i średnicę węży
3

#

Wymagania w zakresie parametrów

Oferowane przez Dostawcę
TAK/NIE lub wartości
parametrów

Zestaw (2 szt.) węży hydraulicznych do napędu wentylatora
18 o długości min. 15 m i średnicy 3/4" – 1/2" – w przypadku
dostawy należy podać długość i średnicę węży
W przypadku dostawy agregatu z wbudowanym wentylatorem lub
wentylatora z napędem hydraulicznym wymagane jest
wyposażenie ww. urządzeń w zestaw węży pneumatycznych
19 umożliwiające napompowanie komór powietrznych zapory
przeciwolejowej. Wymagana jest dostawa dwóch węży o długości
min. 5 m i średnicy 1 – 2” – w przypadku dostawy należy podać
długość i średnicę węży

Tabela 3. Dostawa pływającego zbiornika z oprzyrządowaniem
#

Wymagania w zakresie parametrów

1

2

3

Oferowane przez Dostawcę
wartości parametrów

Pojemność zbiornika – wymagana jest pojemność 15 – 25m3,
należy podać pojemność oferowanego zbiornika
Materiał – wymagana jest guma syntetyczna lub poliuretan lub
PCV, materiały olejoodporne z powłokami chronionymi przed
promieniowaniem słonecznym – odpowiedź TAK/NIE, w opisie
technicznym należy podać rodzaj materiału, z którego wykonany
jest zbiornik
Typ listew montażowych – wymagane typ ASTM/EMCON,
odpowiedź TAK/NIE, w opisie technicznym należy podać typ
listew montażowych

4

Zestaw holowniczy ze złączem ASTM/EMCON, odpowiedź
TAK/NIE

5

Skrzynia ładunkowa do przechowywania zbiornika – TAK/NIE

6

Zestaw naprawczy powłoki zbiornika TAK/NIE, w opisie
technicznym należy podać pełne zestawienie

III. Wydłużam okres gwarancji do:…….….miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 12
miesięcy, maksymalny 24 miesiące).
IV. Pozostałe informacje:
1.
2.

3.

4.

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
………………………………………………………………………………….……………………………………………….4
Zastrzegam / nie zastrzegam5 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania całości lub części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy podwykonawców
5 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
4

4

5.
6.

7.
8.

9.

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:
…………………………………….................................. 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 wskazaną w rozdziale IV 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.6
Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 60 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 przedsiębiorstw7 (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. 36.8

……………………………
miejscowość i data

………............................……………
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

w terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6
W przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO, Wykonawca zobowiązany jest wskazać
taką informację zamiast oświadczenia z pkt 4.
7 niepotrzebne skreślić
8 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

5

