
znak sprawy: NZ-610/03/08                                                                     Gdynia, 10.07.2008 r.

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
        nieograniczonego na Dostawę dwóch wózków widłowych spalinowych,
        poz.rejestru: NZ -NTZ/ I/ PN/03/08

MODYFIKACJA SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ( j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) Zamawiający zawiadamia,
że dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegającej na
uzupełnieniu jej o wzór formularza oferty stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, o którym jest
mowa w punktach: 8.1, 12.4, 12.14, 15.4, 22 SIWZ.
Wzór formularza oferty przedstawiono w załączniku.

Modyfikacja SIWZ dokonana przez Zamawiającego stanowi integralną część  SIWZ
i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, w Sekretariacie (piętro II)
do dnia 15.07.2008 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15 w siedzibie Morskiej Służby
Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).

DYREKTOR
         /-/
Marek Długosz

Załącznik:1
-wzór formularza oferty



Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór formularza oferty

…………………………
/Pieczęć nagłówkowa/

Dot.:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa
dwóch wózków widłowych spalinowych,  znak sprawy: NZ- NTZ/ I /PN/03/08

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY:
Nazwa i adres wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Tel………………………………………….…..fax…………………………………….

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

Odpowiadając na publiczne zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
składamy ofertę na Dostawę dwóch wózków widłowych spalinowych. Oferujemy wykonanie
całości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za:

1. Cenę netto………………..………….zł, słownie………………………………………….

……………………………………………………………………………….........................zł

2. Podatek VAT w stawce ……..%, w kwocie ……………………...................................zł,

słownie………………………………..........................................................................................

....................................................................................................................................................zł

3. Cena oferty brutto (poz.1+2): ……………………………zł,

słownie…….……………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………zł

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do ……………………………………………..

Oświadczamy, że producent oferowanej marki wózków widłowych spalinowych udziela
gwarancji na …………………..  lub …………………
Oświadczamy ,że dysponujemy serwisem techniczny zlokalizowanym na terenie
województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Adres serwisu gwarancyjnego usytuowanego najbliżej miejsc dostawy wymienionych
w pkt.3.1.SIWZ:
……………………………………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...



Oświadczamy, że jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej marki
wózka widłowego spalinowego.
Oświadczamy, że każdy z oferowanych wózków widłowych posiada Deklarację zgodności
WE, potwierdzającą ich zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów
bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz 2170).
Oświadczamy, że oferowane wózki są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, posiadają
wymagane prawem świadectwa, atesty, certyfikaty i oznaczenia.
Uważamy się za związanych ofertą na okres 30 dni wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:

      Samodzielnie*
      Planujemy zlecić podwykonawcom następujące elementy zamówienia*
      -………………………………………………………………………..
      -………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655).
Oświadczamy, że akceptujemy warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania
ofertą.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

 1) Opis przedmiotu zamówienia, Przedmiot zamówienia oferowany przez wykonawcę
 2)…………………………………………
 3)…………………………………………
 4)…………………………………………
 5)…………………………………………

……………………………..                    ……... …………………………….
(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

--------------------------------
* niepotrzebne skreślić


