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Zamawiający:  

 
Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.  

ul. Jana III  Sobieskiego 42 

84-230 Rumia  

NIP: 958-000-39-70 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dot. projektu pn. „Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu 

o kriogeniczne kontenery zbiornikowe”, nr um. 2016-PL-TM-0268-S, współfinansowany ze środków 

instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). 

 

 

Dane Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycena 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 6 szt. dennic zaprojektowanych zgodnie z standardem DIN 

28013, zgodnie z zakresem, który szczegółowo został opisany w Zapytaniu ofertowym. 

Łączna cena za realizację całego 

zakresu, będącego przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiającego, 

opisanymi w Zapytaniu 

Cena netto (EURO) Cena brutto (EURO) VAT [%] 

 

 

  

Słownie Słownie 

 
 
 

Nazwa Oferenta 
 

………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Oferenta 
 

………………………………………………………………………………… 

NIP Oferenta 
 

………………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do 

reprezentowania Oferenta 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu 

(Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) 

 

………………………………………………………………………………… 
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ofertowym. 

 

Cena za realizację zamówienia 

stanowi jedno z kryteriów oceny 

ofert. Opis sposobu przyznawania 

punktacji znajduje się w pkt. VI 

Zapytania ofertowego (Ocena 

oferty) . 

 

 

 

 

Termin realizacji  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem wymaganych 

dokumentów, pozwoleń itd. 

 

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Opis 

sposobu przyznawania punktacji znajduje się w pkt. VI Zapytania ofertowego 

(Ocena oferty).  

 

 

 

 

[tygodnie od podpisania 

umowy] 

 

Udokumentowanie zdolności oferenta do realizacji przedmiotu Zamówienia 

Liczba referencji odnoszących się do zrealizowanych zamówień zbieżnych z 

przedmiotem zamówienia (dennice ze stali nierdzewnej) 

 

Zamawiający oczekuje, że Oferent przedstawi (załączy do oferty) co najmniej 

5 listów referencyjnych. 

 

 
[szt.] 

 

Prezentacja opisowa oferenta 

Krótka prezentacja Wykonawcy, w tym odniesienie do doświadczenia oraz kompetencji związanych z 

przedmiotem zamówienia (zgodnie z dokumentami stanowiącymi załącznik do Formularza ofertowego 

– referencje) 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

2.  Uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia, niezbędne do przygotowania oferty. 
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3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała w całym 

okresie realizacji zamówienia.  

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oferta ważna jest przez …………….. dni od dnia złożenia. 

(Wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty: min. 30 dni liczone od daty złożenia oferty). 

6. Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu o uzyskanie zamówienia, wskazane w Zapytaniu 

ofertowym. 

7. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy lub wskazaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.2 

8. Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. IV Zapytania ofertowego (referencje), 

potwierdzamy zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia i składamy następujące dokumenty: 

a) ………………………………………… 

b) ………………………………………… 

c) ………………………………………… 

d) ………………………………………… 

e) ………………………………………… 

… 

 

9. Integralną częścią niniejszej oferty są następujące załączniki: 

- dokumenty wymienione w pkt. 8 niniejszego Formularza ofertowego. 

 

 

…………………..………………………………………    …………………..………………………………………  
           (miejscowość i data)                   (podpis Oferenta) 
 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 


