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Załącznik nr 2 

SR-II.272.2.517.2022                                                                                                           
 Formularz ofertowy  

Pełna nazwa Wykonawcy (-ów):................................................................................................................  

Siedziba Wykonawcy (-ów)....................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy (-ów)............................................................................................................................ 

Nr telefonu.............................nr faks.....................................e-mail.......................................................... 

nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………... 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące ,,Usuwania i przechowywania statków lub 
innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 
kieleckiego w 2023 roku, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 147 z późn. zm. ),  

zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia i oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia za łączną cenę brutto: ……………............................ zł słownie brutto: 
…………….……………………………………………………........................................złotych  ....…/100  w tym podatek 
VAT w stawce ................% * zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

Lp. Określenie  statku lub innego obiektu pływającego ilość  

zdarzeń 

Stawka 
VAT (%) 
........ 

Ryczałtowa cena* 
jednostkowa brutto za  
 1 zdarzenie 

1. odholowanie roweru wodnego lub skutera wodnego  1   

2. odholowanie poduszkowca 1   

3. odholowanie statku o długości kadłuba do 10m 1   

4. odholowanie statku o długości kadłuba do 20m 1   

5 odholowanie statku o długości kadłuba powyżej 20m   1   

6 każda rozpoczęta doba parkowania roweru wodnego lub 

skutera wodnego 

1   

7 każda rozpoczęta doba parkowania poduszkowca 1   

8 każda rozpoczęta doba parkowania statku o długości kadłuba 
do 10m  

1   

9 każda rozpoczęta doba parkowania statku o długości kadłuba 
do 20m  

1   

10 każda rozpoczęta doba parkowania statku o długości 

kadłuba powyżej 20m 

1   

 
 
UWAGA 
Łączna wartość oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana powyżej posłuży 
Zamawiającemu tylko do porównania złożonych ofert według kryterium – cena, natomiast 
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Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych usług według 
ryczałtowej ceny jednostkowej brutto danej usługi podanej w tabeli powyżej. 
 
* W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, powinien złożyć 

stosowne oświadczenie, że nie figuruje w Wykazie podatników VAT.  

W przypadku, gdy Wykonawca figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, powinien w miejscu stawka  

VAT…% określić wysokość stawki, a w przypadku zwolnienia z VAT, wpisać zw. i podać podstawę 

prawną tego zwolnienia, wynikającą z ustawy o VAT. 

1) Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia.  

2) Zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia rzetelnie oraz przez czas określony                  

w Rozeznaniu rynku. 

3) Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4)  Oświadczam/y, że w celu świadczenia usług przechowywania statku lub innego obiektu 

pływającego zapewniamy następujący parking/przystań/port zlokalizowany na terenie powiatu 

kieleckiego spełniający kryteria techniczne wskazane w OPZ, z liczbą miejsc do parkowania nie 

mniejszą niż 3, w tym miejsce wydzielone do przetrzymywania statku lub innego obiektu 

pływającego z wyciekiem oleju i innych płynów eksploatacyjnych, miejscem zabudowanym do 

celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych, oraz miejscem 

umożliwiającym przechowywanie: roweru wodnego lub skutera wodnego, poduszkowca, statków 

o długości kadłuba do 10 m. 

Adres parkingu/przystani/portu 

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

5) Oświadczam/y, że w celu świadczenia usług przechowywania statku lub innego obiektu 

pływającego dysponujemy sprzętem do usuwania i holowania statków lub innych obiektów 

pływających   o odpowiednim potencjale technicznym. 

6) Oświadczam/y, że uznaję/emy się związanym/i niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia 

oferty w terminie wskazanym  w Rozeznaniu rynku.  

7) Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi w terminie do 14 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT według następujących danych: 

Nabywca: 

Powiat Kielecki  ul. Wrzosowa 44                           

25 – 211 Kielce NIP 9591645790 

Odbiorca (Płatnik):                                                               

Starostwo Powiatowe w Kielcach                       

ul. Wrzosowa 44 25 – 211 Kielce

8) Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie                                   

z dnia ……………2023 r. w celu udziału w przedmiotowym Rozeznaniu rynku 

9) Zobowiązujemy się do utworzenia w terminie do 2 dnia roboczych od dnia zawarcia umowy 

stanowiska dyspozycyjnego wyposażonego w urządzenia łączności. 

 

 

……………………………………….. 
Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
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