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Załącznik nr 5 do SIWZ 

NZ-PSW/II/PN/03/18 

 

FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza 

równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2017 r. poz. 1579), prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu  „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego 

dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, nr POIS.03.02.00-00-0011/17”. 

 

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: ................................................................................................................ 

nr faksu:1 ........................................; adres poczty elektronicznej2 ............................................. 

W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz 

wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania 

                                                           
1 Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w rozdziale. VII pkt..3 SIWZ. 
2Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w rozdziale. VII. pkt 3 SIWZ; (jeżeli 
Wykonawca posiada adres poczty elektronicznej) 
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przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ na następujących warunkach: 

 

I. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową netto: ………………….. złotych 

(słownie:………………………………………..) co z podatkiem VAT stanowi  cenę ofertową brutto: 

…………………………………….. złotych (słownie ………………………………………). 

 

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przez poniżej wyznaczone osoby o doświadczeniu  

i kwalifikacjach zawodowych: 

Lp. Osoby wyznaczone do realizacji 

przedmiotu zamówienia 

Kryterium oceny  

1. Osoby, która ma pełnić funkcję Inżyniera 

Rezydenta. 

 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………. 

Dane kontaktowe 

e-mail ……………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………………………. 

Doświadczenie w zarządzania i nadzorze 

nad budową statku o określonej 

przepisami klasyfikacji i budowy statków 

morskich uznanego towarzystwa 

klasyfikacyjnego. Pod uwagę będą brane 

wybudowane statki oznaczone znakiem 

dodatkowym w symbolu klasy, 

określającym typ statku, jako : statek 

obsługi (SUPPLY VESSEL), statek ratowniczy 

(RESCUE VESSEL), statek pożarniczy (FIRE 

FIGHTING SHIP), statek do zwalczania 

rozlewów olejowych (OIL RECOVERY 

VESSEL), statek do zwalczania 

zanieczyszczeń chemicznych (CHEMICAL 

RECOVERY VESSEL), statek specjalistyczny 

(SPECIAL PURPOSE SHIP). 

 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 
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………………………………………………………………………………… 

 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

………………………………………………………………………………… 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

2. Osoba, która ma pełnić funkcję 

Projektanta – branża kadłubowa. 

 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………. 

Dane kontaktowe 

e-mail ……………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………………………. 

Doświadczenie w sprawowaniu nadzorów 

projektanckich nad budową statków o 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 
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wartości co najmniej 25 mln zł brutto. Pod 

uwagę będą brane wybudowane statki 

oznaczone znakiem dodatkowym w 

symbolu klasy, określającym typ statku, 

jako : statek obsługi (SUPPLY VESSEL), 

statek ratowniczy (RESCUE VESSEL), statek 

pożarniczy (FIRE FIGHTING SHIP), statek do 

zwalczania rozlewów olejowych (OIL 

RECOVERY VESSEL), statek do zwalczania 

zanieczyszczeń chemicznych (CHEMICAL 

RECOVERY VESSEL), statek specjalistyczny 

(SPECIAL PURPOSE SHIP). 

  

 

 

 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 
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Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

3. Osoba, która ma pełnić funkcję Projektanta 

– branża siłownie okrętowe i instalacje 

 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………. 

Dane kontaktowe 

e-mail ……………………………………………………. 

 

nr tel. ……………………………………………………. 

Doświadczenie w sprawowaniu nadzorów 

projektanckich nad budową statków o 

wartości co najmniej 25 mln zł brutto. Pod 

uwagę będą brane wybudowane statki 

oznaczone znakiem dodatkowym w 

symbolu klasy, określającym typ statku, 

jako : statek obsługi (SUPPLY VESSEL), 

statek ratowniczy (RESCUE VESSEL), statek 

pożarniczy (FIRE FIGHTING SHIP), statek do 

zwalczania rozlewów olejowych (OIL 

RECOVERY VESSEL), statek do zwalczania 

zanieczyszczeń chemicznych (CHEMICAL 

RECOVERY VESSEL), statek specjalistyczny 

(SPECIAL PURPOSE SHIP). 

 

 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 
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Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

4. Osoba która ma pełnić funkcję 

Elektroautomatyka 

 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe 

e-mail ……………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………………………. 

Doświadczenie w sprawowaniu nadzorów 

projektanckich nad budową statków o 

wartości co najmniej 25 mln zł brutto. Pod 

uwagę będą brane wybudowane statki 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 
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oznaczone znakiem dodatkowym w 

symbolu klasy, określającym typ statku, 

jako : statek obsługi (SUPPLY VESSEL), 

statek ratowniczy (RESCUE VESSEL), statek 

pożarniczy (FIRE FIGHTING SHIP), statek do 

zwalczania rozlewów olejowych (OIL 

RECOVERY VESSEL), statek do zwalczania 

zanieczyszczeń chemicznych (CHEMICAL 

RECOVERY VESSEL), statek specjalistyczny 

(SPECIAL PURPOSE SHIP). 

 

 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 

Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Rodzaj wykonywanej usługi wraz z opisem czynności: 

………………………………………………………………………………….. 
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Data wykonywanych czynności, o których mowa 

powyżej: 

…………………………………………………………………………………. 

Nazwa budowanego statku: 

………………………………………………………………………………… 

Typ budowanego statku: 

…………………………………………………………………………………. 

Nr IMO statku: 

…………………………………………………………………………………. 

5. Osoba, która ma pełnić funkcję Specjalisty 

ds. wyposażenia i eksploatacji statków 

 

Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………….. 
 
Dane kontaktowe: 
 
e-mail ……………………………………………………. 
 
nr tel. ……………………………………………………. 

Dodatkowe doświadczenie:  

1) co najmniej 5 lat doświadczenia w 

zakresie obsługi systemów dynamicznego 

pozycjonowania (DP); 

albo 

2) co najmniej 5 lat doświadczenia w 

zakresie obsługi systemów DP oraz 5 lat 

doświadczenia na statkach ratowniczych 

na stanowisku co najmniej oficera 

pokładowego. 

Liczba lat przepracowanych przy obsłudze systemu 

dynamicznego pozycjonowania (DP): 

 

…………………………………………………………………. 

albo 

liczba lat przepracowanych przy obsłudze systemu 

dynamicznego pozycjonowania (DP) ……………………………… 

oraz 

liczba lat przepracowanych na statkach ratowniczych 

………………………………, na stanowisku …………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

6. Osoba, która ma pełnić funkcję Specjalisty 

ds. eksploatacji siłowni okrętowych i 

instalacji. 

 

Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………….. 
 
Dane kontaktowe: 
 
e-mail ……………………………………………………. 
 
nr tel. ……………………………………………………. 
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Liczba lat związanych z dodatkowym 

doświadczeniem – 

1) co najmniej 2 lata doświadczenia 

na stanowisku oficera mechanika 

w siłowniach o napędzie 

spalinowo elektrycznym (D-E); 

albo 

2) co najmniej 3 lata doświadczenia 

w siłowniach D-E na stanowisku 

oficerskim oraz co najmniej 3 lata 

doświadczenia w zakresie obsługi 

systemów DP. 

Liczba lat przepracowanych w siłowniach o napędzie 

spalinowo elektrycznym ………, na stanowisku ……………. 

………………………………………… 

albo 

liczba lat przepracowanych w siłowniach o napędzie 

spalinowo elektrycznym  ……………, na stanowisku ………… 

…………………………………………. 

oraz 

liczba lat przepracowanych przy obsłudze systemu 

dynamicznego pozycjonowania (DP) ………………… 

 

Na potwierdzenie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych ww. osób wykonawca składa 

własnoręczne oświadczenia ( w formie CV) każdej z osób imiennie wskazanej w tabeli. 

 

Brak uzupełnienia poszczególnych wierszy trzeciej kolumny w/w tabeli jak i brak dołączenia CV 

którejkolwiek z osób wskazanych w tabeli będzie skutkował nie przyznaniem punktów ofercie w 

zakresie jakościowego kryterium oceny ofert. 

II. Pozostałe informacje: 

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję sam / część lub całość zamówienia 

zamierzam powierzyć podwykonawcom …………..…………………………………………….3 

2. Zastrzegam / nie zastrzegam4w 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:................................................ . Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 

Pzp dołączając wyjaśnienia/dokumenty... wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią 

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



 

 

 

Morska Służba  tel.   (058) 661 52 22 
Poszukiwania i Ratownictwa   faks (058) 620 53 38 
ul. Hryniewickiego 10 www.sar.gov.pl 
81-340 Gdynia office@sar.gov.pl 

10 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień 

i zasad w niej określonych. 

4. Akceptujemy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Oferta została złożona na·......................... ponumerowanych stronach. 

6. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

Załączniki: 

 

 

 

 

…………………………………….    …….…………………………………………… 
 Nazwa wykonawcy     podpis wykonawcy 
       (lub pieczątka)    (osoby upoważnionej lub osób                
                                                                                                  upoważnionych) 
 

...............................dn. ..........................................2018 r. 


