
………..….,dnia………… 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

Znak sprawy: TZ1.374.43.2022.AS 

FORMULARZ OFERTY 

(zamówienie o wartości do 130 000 złotych) 

na zapewnienie obsługi transportowej podczas oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję 

Wiślaną w dniu 17.09.2022r. 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NAZWA: ………………………………………………………………………………… 

ADRES: ………………………………………………………………………….……...…     

NIP: …………………………………………………………………………….…….…… 

OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail)…………………………… 

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

III. Cena wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia Wykonawcy: 

1. Cena mojej oferty za realizację części zamówienia wynosi - ........................... złotych brutto, w tym podatek 

VAT w stawce ……%. 

2. Wykonawca w celu realizacji zamówienia zapewnimy następujące środki transportowe:  

• autobusy niskopodłogowe umożliwiające przewóz minimum 150 pasażerów każdy, w łącznej ilości 

………..; 

• autobusy niskopodłogowe umożliwiające przewóz co najmniej 80 pasażerów każdy,  w łącznej ilości 

………… 

3. W celu sprawnej organizacji obsługi transportowej Wykonawca zobowiązany zapewnimy dodatkowych 

pracowników do zadań pomocniczych, informacyjnych i organizacji ruchu pasażerów - co najmniej po 1 

pracowniku na przystankach Stegna dworzec i Krynica Morska dworzec oraz na przystankach tymczasowych 

przed mostem obrotowym południowym od strony wschodniej i zachodniej kanału żeglugowego.  

4. Zamówienie zrealizujemy w dniu 17.09.2022r. od godziny 11:00 (wyjazd pierwszych autobusów z dworców 

w Stegnie i Krynicy Morskiej) do godziny 23:59 (wyjazd ostatnich autobusów z przystanków tymczasowych 

w okolicy Kapitanatu Nowy Świat i przejechanie pełnych tras do dworców w Krynicy Morskiej i Stegnie). 



5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami świadczenia usługi zapisanymi w projekcie umowy, 

spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, potencjał techniczny i pracowników do wykonania 

zamówienia. 

8. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością z zachowaniem stosownych przepisów i 

norm obowiązującego prawa dotyczących w szczególności przewozu osób.  

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są: 

a) Oświadczenie RODO. 

………………………., dnia ………………………   

                                                                                               ………………………………    

                           podpis Wykonawcy     
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