FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg
WYKONAWCA:
Nazwa:………………………………………………………………………………..….
Adres: …………………………………………………………………………………....
Osoba uprawniona do kontaktów:…………………………………………………….…
Tel……………………… e-mail…………………………………………………………
Nawiązując do Zapytania ofertowego na wykonanie kontroli okresowej obiektów
budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz
z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna i sondaży głębokości dna,
składam niniejszą ofertę:
1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem ogółem:
wynagrodzenie
brutto
w
wysokości
………………...…
zł
(słownie:
…………………………………………………………………………….. złotych …..
/100) w tym podatek VAT według obowiązującej stawki, tj. ……….…….. zł
W przypadku Wykonawcy, który nie jest podatnikiem podatku VAT, kwota określona
w zdaniu pierwszym stanowi wynagrodzenie brutto bez podatku VAT.
2) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
3) Oświadczam, że podmiot wykonujący prace podwodne posiada certyfikat potwierdzający
spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany
przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji.
4) Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane właściwymi przepisami uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
w szczególności osoby wykonujące prace podwodne posiadają wymagane uprawnienia
zawodowe i odpowiedni stan zdrowia, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie
przedstawię kserokopie uprawnień.
5) Oświadczam, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w zakresie
dotyczącym budowli hydrotechnicznych posiada uprawnienia w specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do wykonywania
przedmiotu umowy w niniejszym zakresie, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie
przedstawię kserokopię uprawnień.
6) Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wyrażam
zgodę na poprawienie oczywistych pomyłek w tekście oferty.
7) Termin związania ofertą wynosi 30 dni zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.
8) Oświadczam, że załączony wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach
wymienionych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9) Oświadczam, iż wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
UWAGA: 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 ww. rozporządzenia, treści
ww. oświadczenia Wykonawca nie składa - wówczas należy usunąć treść oświadczenia
przez jego wykreślenie.

10) Załączniki:
a)

Certyfikat
potwierdzający spełnianie
wymagań
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie
z przepisami o certyfikacji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wykonywaniu
prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

b)

Zestawienie cenowe

c)

…………………
imię, nazwisko i podpis
Wykonawcy

miejscowość ……………… dnia …………

