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                                                                                                                                            Załącznik nr 1 do zaproszenia 
 
........................................................ 
          (pieczątka Wykonawcy) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:   Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. 
 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 
 Tel. 607 515 415 
 m.karas@ustkaport.pl 
 
 
WYKONAWCA:    ........................................................ 
 ........................................................ 
 ........................................................ 
 Fax: ……………………………… 
 e-mail: …………………………. 
 
 
 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie Programu 
funkcjonalno-użytkowego wraz z studium wykonalności,  analizą falowania i analizy nawigacyjnej dla 
zadania pt.: Budowa basenu wielofunkcyjnego w awanporcie portu Ustka” przedkładamy niniejszą ofertę, 
oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w 
zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy PZP. 
 

OFERUJEMY 
 

1. wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną (ryczałtową): 

netto ............................ zł + podatek VAT ……….%, tj. ............................. zł 

brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł 

(słownie brutto: ...............................................................................................................................),  
 

2. celem realizacji przedmiotu zamówienia zapewnimy udział następującej osoby –projektanta, będącej głównym 
autorem dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia: 

 Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….. 

 Wykształcenie: ……………………………………………………………………………………. 

 Uprawnienia (wskazać rodzaj):…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………….................. 
Uwaga:  
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie przez wskazaną osobę wymaganych 
uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o jej przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa. 

 Doświadczenie w projektowaniu: …………… lat 

 Doświadczenie w opracowaniu dokumentacji:  

Przedmiot dokumentacji: ………………………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
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………………………………….....…………………..………..…..……………………………………………………………………………
…….……………..…………………………………………………………………………….………………..………………………………… 

Morska budowla hydrotechniczna objęta dokumentacją: ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość projektowanych robót wskazanej dokumentacji: ……………………………………….. 

Uwaga:  
Wskazać doświadczenie w opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej budowy lub 
przebudowy morskiej budowli hydrotechnicznej typu falochron lub nabrzeże, o wartości projektowanych robót min. 10 mln zł  

 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 
1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania niniejszej oferty. 
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy pomocy wykwalifikowanego personelu, w tym osoby 

spełniającej wymagania Zamawiającego określone w pkt. 6.1. zaproszenia. 
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy we wskazanym terminie.  
5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
6. Posiadamy zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
.......................... dnia ..........................                                                ................................................ 
      (miejscowość)                                                                                                                     (podpis i pieczątka uprawomocnionego 
                                                                                                                                                      przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 


