
 
 

 

 
 

 

                                                                                                            

 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1  
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy 
                                                                                                           .................................., dnia .............. 
 

FORMULARZ OFERTY  
Gmina Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko …………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP …………………………………… Nr REGON …………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości równej lub przekraczającej 4 845 
000 € na wykonanie robót budowlanych: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”, 
składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, ustaloną zgodnie z 

dyspozycjami SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
 
cena brutto: ................................... zł. (słownie……......................................................................   
złotych) 
Załączamy zbiorczą tabelą elementów, stanowiącą załącznik nr 1a do niniejszej oferty oraz tabele 
elementów dla poszczególnych miast, stanowiące załączniki nr 1b, 1c i 1d do niniejszej oferty. 
 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 
1) Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu I oraz zgłoszenie gotowości   do 

odbioru robót do dnia 30.05.2012r. 
2) Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu II do dnia 30.09.2012r. oraz 

zgłoszenie  gotowości do odbioru robót do dnia 30.10.2012r. 
w tym budowa kanalizacji teletechnicznej na odcinku między skrzyŜowaniami od  nr 211 do nr 
213 (wzdłuŜ  Al. Zwycięstwa w Gdyni) do dnia 30.04.2012r.  

3) Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu III i IV do dnia 31.12.2013r  oraz 
zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 28. 01.2014r. 
(w tym rozpoczęcie robót budowlanych na obszarze Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku 
od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiasta od 01.07.2013 roku i rozpoczęcie robót budowlanych 



 
 

 

 
 

 

w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni od Ronda Ofiar Grudnia do Estakady 
Kwiatkowskiego od  01. 08. 2012 roku). 

4) Zakończenie regulacji systemu do 3 miesięcy od daty odbioru końcowego ostatniego z etapów 
przedmiotu zamówienia. 

5) Opracowanie, dla zakresu etapu IV, wymaganych dokumentów i przygotowanie wniosku o 
Wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Przedsięwzięcia Euro2012 zgodnie z wymaganiami 
Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 
2012 w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

3. Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na odrębne okresy, 
róŜne dla poszczególnych etapów. Bieg gwarancji rozpocznie się dla kaŜdego z etapów odrębnie 
od dnia odbioru końcowego poszczególnego etapu, a zakończy się wspólnie dla wszystkich 
etapów tj. 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego. 

4. Oświadczamy, Ŝe spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi określone w 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania Oferty. 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 90 dni od terminu składania Ofert. 

7. Wadium w kwocie 4 500 000,00 zł zostało wniesione: 
1) w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * 

2) w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... * 

* niepotrzebne skreślić 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 
1) siłami własnymi * 

2) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………* 

* niepotrzebne skreślić 

9. Oświadczamy, Ŝe polegamy na zdolnościach finansowych innego podmiotu: 
1) ………………..………………………………………… 

       (nazwa podmiotu) 

2) ………………………………………………………….. 

       (nazwa podmiotu) 

3) ………………………………………………………….. 

   (nazwa podmiotu) 

Kwota oddana do dyspozycji Wykonawcy, na okres korzystania z niej przy wykonywaniu 
zamówienia: ………………………………. zł. 

10. Oświadczamy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 



 
 

 

 
 

 

11. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK Nr 4) i przyjmujemy go bez 
zastrzeŜeń. 

12. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŜenia faktury. 
13. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  

w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień  
zawarcia umowy zabezpieczenia naleŜytego jej wykonania w wysokości 10 % ceny Oferty brutto 
oraz do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia realizacji robót na warunkach określonych w 
projekcie umowy. 

14. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia 
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŜonych 
informacji oraz do wyjaśnienia kaŜdych aspektów naszej oferty. 

15. Oświadczamy, iŜ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 

16. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do 
obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekaŜemy przed odbiorem 
końcowym. 

17. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

Miejscowość, data:                 ...................................................... 

 (podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 


