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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz ofertowy – ZO 14/2021/STER CPP/ZK 

 
 
 

Oferta  
złożona w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 14/2021/STER CPP/ZK 

z dnia 07.09.2021 r. 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sworzni i certyfikowanych przez Polski Rejestr 
Statków S.A. wałów śrubowych. 

 

 
Zamawiający: 
 

BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk 
KRS 0000432307, NIP 5862278701 
tel.: 58 741 29 04,  e-mail: info@botatechnik.pl, www.botatechnik.pl 
 
e-mail na który należy przesłać ofertę: fundusze-ue@botatechnik.pl 

 
 

I. OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ: 
Wykonawca (imię i nazwisko)/ firma:  

 
imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

 
Adres siedziby/ stałego miejsca 
wykonywania działalności: 

 
 

nr telefonu osoby do kontaktu: 
 

 

adres e-mail osoby do kontaktu: 
 

 

nr NIP i nr REGON: 
 

 

nr KRS / CEIDG / 
innego obowiązującego Rejestru: 
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU „WIEDZA I DOŚWIADCZENIE” 

 
Wskazany w cz. I podmiot, który reprezentuję, 
 
1. posiada ważny certyfikat jakości ISO 9001:20151 - certyfikat stanowi załącznik do Oferty. 

 
2. posiada / nie posiada2 zdolności technicznej i zawodowej do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia w części związanej z wykonaniem badań nieniszczących, o których mowa w 
Rozdz. II, ust. 4, pkt 1) lit c) oraz w Rozdz. II, ust. 7.  
 
(poniższe wypełnić, jeśli Wykonawca nie posiada zdolności do wykonania badań nieniszczących) 
Wskazuję, że zamierzam zlecić wykonanie badań nieniszczących podmiotowi trzeciemu, 
tj. ……………………………………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu), 
które posiada uznanie morskiego towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w 
International Association of Classification Societies (IACS), tj. 
……………………………………….…………………………….. (podać nazwę towarzystwa) – certyfikat 
uznania stanowi załącznik do Oferty / link do strony internetowej, na której jest 
zamieszczony certyfikat - ……………………………………. (podać link)2, 3 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

1. Oferuję wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z 
Zapytania Ofertowego, w tym z Rysunkami i kartami pomiarowymi (Zał. nr 1.2 do ZO) oraz 
Wzoru Umowy z Wykonawcą (Zał. nr 3.1 do ZO) według ceny:  

 

netto: ……………….……………….. zł /PLN (słownie: ……………………………………………………   

…………………………..) + podatek VAT (….%) w kwocie: ……………………., co stanowi cenę brutto 

………………………………….… zł/PLN (słownie: ....................................................................................) 

Oświadczam, że oferowana powyżej cena (wynagrodzenie) za wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia w zakresie obejmującym ofertę pokrywa wszystkie zobowiązania wynikające 
z realizacji Przedmiotu  Zamówienia oraz należności publicznoprawne.  

 

2. Oferuję dla kryterium „Maksymalny termin dostawy Przedmiotu Zamówienia od dnia 
podpisania umowy” dostawę w terminie*: 

do 14 tygodni do 13 tygodni do 12 tygodni 
   

*wstawić „x” pod wybraną opcją. 

 
1 Posiadanie certyfikatu jest warunkiem udziału w Postępowaniu. Do oferty należy załączyć kopię certyfikatu - 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem i opatrzoną datą złożenia oferty. 
2 niepotrzebne skreślić 
3 W przypadku braku wiedzy na etapie składania oferty, jaki podmiot trzeci wykona badania nieniszczące można 
wskazać kilka potencjalnych podmiotów trzecich i należy załączyć certyfikat uznania towarzystwa klasyfikacyjnego 
dla każdego z nich / podać link do strony internetowej, na której znajduje się ten certyfikat. Na etapie realizacji 
umowy Wykonawca zleci badania jednemu z podmiotów wskazanych w ofercie. 
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IV. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 

1) dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, które pozwolą na 
wykonanie Przedmiotu Zamówienia, a także niezbędnym potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia,  

2) jest wytwórcą elementów będących Przedmiotem Zamówienia w drodze prowadzenia 
profesjonalnej działalności gospodarczej w tym przedmiocie na rynku, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami;  

3) jest podmiotem uprawnionym do swobodnego rozporządzania dostarczanym 
Przedmiotem Zamówienia;  

4) nie narusza niniejszą ofertą, a w przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej, 
podpisaną umową na realizację Przedmiotu Zamówienia, praw osób trzecich i zasad 
konkurencji;  

5) nie zalega z opłacaniem podatków, lub składek na ubezpieczenie społeczne odpowiednio 
wobec: Urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

6) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację 
Przedmiotu Zamówienia,  

7) nie jest podmiotem, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, 
likwidacja ani też nie jest prowadzone żadne postępowanie restrukturyzacyjne - zgodnie z 
zakresem wskazanym w Zapytaniu ofertowym, 

8) jest związany niniejszą ofertą przez okres 21 dni od terminu składania ofert, a w przypadku 
wyboru oferty przez cały okres trwania umowy,  

9) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, co wykluczałoby udział w 
niniejszym postępowaniu.   
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

10) należy /nie należy4 do grupy kapitałowej5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Grupę, 
do której należy Oferent, tworzą następujące podmioty:  

 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Dotyczy wyłącznie przypadku przynależności do grupy kapitałowej - niepotrzebne skreślić.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….….6 
 

Ponadto oświadczam, że: 
11) zapoznałem (-am) się z opisem Przedmiotu Zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i 

nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 
12) podane w niniejszej Ofercie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 

233 par. 1 kodeksu karnego; 
13) wskazane w niniejszej Ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie 

…………………………….……………………… (proszę określić dokumenty, informacje, nr stron 
oferty)7/ nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa8 w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji9,  

14) Oświadczam, że udzielam na wykonanie oferowanych elementów dostawy ………. - 
miesięcznej gwarancji. 

 
 

V. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 
 
Załączam do Oferty:  

1) Podpisany za zgodność z oryginałem ważny certyfikat jakości ISO 9001:2015 
2) Certyfikat uznania towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS wystawiony dla 

…………………………………………………………………… (podać nazwę podmiotu – 
Wnioskodawcę lub podmiot trzeci /podmioty trzecie wskazany/wskazane w części II.2 
Oferty)10, 

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty10, 
4) Inne, jakie ………………………….. 

 
 

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

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

miejscowość i data czytelny/e podpis/y osoby (osób) upoważnionej/ych do występowania w imieniu 
Wykonawcy, imienna pieczątka lub wpisanie stanowiska 

 

 
6 W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej wpisać „nie dotyczy”. 
7 Niepotrzebne skreślić 
8 Niepotrzebne skreślić 
9 W przypadku wskazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres i podstawę uznania informacji za 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 
10 Skreślić, jeśli nie dotyczy.  


