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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

                                                                                                    Dla   

Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 

 

                                                               FORMULARZ OFERTY 
 

I. Dane Wykonawcy 

 

Pełna nazwa Wykonawcy, adres, województwo, Nr Regon, Nr NIP 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………………………….............. 

e-mail do korespondencji związanej z przetargiem:..........................................………………… 

 

II. Przedmiot oferty 

Oferta dotyczy „DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY 

URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU”.  

 

III. Cena oferty  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załącznikach, stanowiących jej integralną część oraz z przepisami prawa. 
  

1. Składamy ofertę za Cenę: 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena oferty  stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), w PLN, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w innych krajach określa cenę 

oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT). CENĘ NALEŻY WPISAĆ W SPOSÓB CZYTELNY. W cenie oferty należy ująć wszystkie 
elementy cenotwórcze. 

 

2. Okres gwarancji na kadłub łącznie z linią wałów: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji.  

 

 

3. Okres gwarancji na pozostałe elementy statku i wyposażenia wraz z akumulatorami: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji. 

 

IV.  Oświadczenia 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią instrukcji użytkowania systemu teleinformatycznego - 
platformazakupowa.pl: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

2. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 

są na stronach ...........................przedmiotowej oferty.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych uwag.  

4. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy, której treść zawiera załącznik nr 7 do SWZ, w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty 

nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

6. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa i/lub poleganiu na zasobach innego podmiotu (wypełnić, 

jeśli dotyczy):  

a) Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym 

zakresie: 
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Nazwa i adres podwykonawcy: 

.................................................................................................................................................................. 

Zakres: 

………………………………………………………………………………………………………................ 

b) Oświadczenie dotyczące poleganiu na zasobach innego podmiotu (wypełnić, jeśli dotyczy). 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w treści SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

Nazwa i adres podmiotu / podmiotów: 

.................................................................................................................................................................. 

Zakres: 

………………………………………………………………………………………………………................ 

7.  Informujemy, że w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia 

oraz spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych w SWZ, Wykonawca wskazuje następujące 

oświadczenia i dokumenty tj.: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG. 

i/lub 

  dokonać badania oferty w oparciu o oświadczenia, dokumenty tj.  

 

b)     ………………………………………………………………………………………………………… 

załączone do prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu procedury przetargowej  

o nr…………………………………………………….  

c)     Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.  

         …………………………………………………………………………………………………………… 

 

d)   Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej 

w art. 108 ust. 2 p.z.p., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem. 

         …………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Oświadczamy, że: 

a) znamy i przestrzegamy wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia 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) – dalej: „RODO” 

b)  dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 

do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w tym przepisów RODO.  

c)      wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.1 

d)  przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych  

z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją umowy zawartej na podstawie niniejszej procedury 

zakupowej. 

 

 

V.  Termin związania ofertą i termin realizacji zamówienia 

1.   Uważamy się za związanych ofertą w okresie 90 dni. 

 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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2. Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2021 rok. 

VI. Warunki płatności 

1. Terminy zapłaty i inne warunki płatności – zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącym załącznik nr 7 

do SWZ. 

VII. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę na etapie składania ofert:  

1. Jednolity europejski dokument zamówienia Wykonawcy i innego podmiotu – innego podmiotu jeżeli inny 

podmiot występuje. 

2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie potwierdzona do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli 

dotyczy;  

3. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie potwierdzona do reprezentowania podmiotów występujących 

wspólnie - jeżeli dotyczy;   

4. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w części X ust. 3 pkt. 1  SWZ  - jeżeli dotyczy  

5. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

6. Wykaz dostaw 

7. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p. 

8. Inne: ......................................................................................................….…  

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 


