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        Załącznik nr 2 do SIWZ,  
  numer sprawy 02/BF/ZG/18 

.................................................................................................. 
 
.................................................................................................. 
           (nazwa, adres, numer telefonu, nr faksu Wykonawcy) 

 
 

OFERTA 
 
Ja (My), niżej podpisany (i)....................................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę dwóch samolotów 
wielosilnikowych – turbinowych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo 
Straży Granicznej, numer sprawy 02/BF/ZG/18  – składam(y) niniejszą ofertę. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie 
zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2. W ramach realizacji zamówienia oferujemy dostawę dwóch samolotów dwusilnikowych 
turbinowych marki ………….………………………………...…………………………………….…  typu 
.........................................................................................................................................................., 
o maksymalnym ciężarze załadowania (Pay Load) ………………………. kg,  

-  posiadających aktualizację dokumentacji technicznej oferowanego samolotu  
w języku polskim / w języku angielskim2). 
Przez aktualizację dokumentacji technicznej oferowanego samolotu rozumie się zmiany do 
dokumentacji technicznej tego samolotu po okresie 3 lat od daty odbioru samolotów. Zmiany 
te będą dostarczone nie krócej niż przez 7 kolejnych lat i będą dotyczyć następujących 
dokumentów: 
Instrukcja Obsługi Technicznej Samolotu (płatowca); 
Instrukcja Obsługi Technicznej Silników; 
Instrukcja Obsługi Technicznej Śmigieł; 
Instrukcje części i podzespołów podlegających obsługom bieżącym i okresowym, które nie 
zostały opisane w wystarczający sposób w Instrukcji Obsługi Technicznej Samolotu, Instrukcji 
Obsługi Technicznej Silników i Instrukcji Obsługi Technicznej Śmigieł. 
 
Oferowane przez nas samoloty posiadają następujące zabudowane wyposażenie 
dodatkowe: 

a) system obserwacji lotniczej: marki ……………………………………………………………………,  

typu …………………………………………………………….…………………………..………..…., 

 

b) radar   poszukiwawczy   360°:   marki …………………………….……………….….……..……,  

typu …………………….…………………………………..…………………………….……..………, 
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c) system automatycznej identyfikacji jednostek nawodnych typu AIS: marki …………………... 

………………….…………..……, typu …………………….…………………………………………, 

 

d) telefon    łączności    satelitarnej    z    dostępem    do    Internetu:    marki ………………….. 

………………….……………...……, typu …………………….……………………………………,  

Oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę brutto1) zawierającą obowiązujący podatek 

VAT ……………………………………………………………………………………………...…….…… zł, 

słownie: ………………………………..…………………………….………………………………….. zł, 

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto (zł) 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 

Ilość 
sztuk 

Łączna  
cena netto  

(kol. 03 x kol. 05) 
(zł) 

Łączna cena 
brutto  

(kol. 04 x kol. 05) 
(zł) 

01 02 03 04 05 06 07 

 
1. 

 
Samolot wraz z 
wyposażeniem 
dodatkowym 

zgodnie z opisem 
przedmiotu 
zamówienia 

 
 
 
 

……………… 

 
 
 
 

……………… 

 
 
 

2 

 
 
 
 

………………….. 

 
 
 
 

………………….. 

 

3. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy2) powierzyć podwykonawcy(om) realizację 
części zamówienia w zakresie3):  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1.   

2.   

3.   

4.   

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 1 października 2020 r., jednak nie wcześniej niż 
po dniu 1 lutego 2020 r. 

5. Oświadczamy, że podana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

6. Oświadczamy także, że w trakcie dostawy samolotów zobowiązujemy się do dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów niezbędnych, z naszej strony, do wpisania tych samolotów wraz 
z wyposażeniem dodatkowym do rejestru statków powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
(ULC) i/lub rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. 
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7. Na poszczególne elementy oferowanych samolotów udzielamy gwarancji zgodnie z poniższą 
tabelą: 

Lp.  
01 02 03 04 

 
 
 

1. 

Udzielamy gwarancji: 

a) na każdy płatowiec wraz z wyrobami kompletującymi,   

b) na każdy zespół napędowy wraz z osprzętem (silnik),  

c) na każde śmigło,  

d) na każdy system obserwacji lotniczej,  

e) na każdy radar poszukiwawczy 360°, 

f) na każdy system identyfikacji automatycznej jednostek 
nawodnych typu AIS. 

 

Udzielamy gwarancji : 

a) na każdą awionikę,   

b) na każdy telefon łączności 
satelitarnej z dostępem do 
Internetu:. 

 

 
2. 

 
na okres  24 miesięcy lub 1000  godzin lotu 
 w zależności od tego, co upłynie wcześniej 

 

na okres 24  miesięcy 

 

 
3. 

 
 na okres  30 miesięcy lub 1250  godzin lotu  

w zależności od tego, co upłynie wcześniej 
 

na okres 30 miesięcy 

 

 
4. 

 
 na okres  36 miesięcy lub 1500  godzin lotu  

w zależności od tego, co upłynie wcześniej 
 

na okres 36 miesięcy 

 

W tabeli powyżej należy określić jaki okres gwarancji oferuje Wykonawca poprzez użycie 
sformułowania TAK lub NIE w kolumnie 04 – niepotrzebną odpowiedź należy skreślić.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi zamawiający uzna, że oferuje 
minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ tj. podany w drugim wierszu tabeli. 

W celu prawidłowego zadeklarowania okresu gwarancji odpowiedź TAK winna się znajdować 
tylko w jednym wierszu tabeli, tj. 2 lub 3 lub 4. Zadeklarowanie więcej niż jednego okresu 
gwarancji lub wstawienie odpowiedzi NIE we wszystkich wierszach spowoduje odrzucenie 
oferty. 
 
Gwarancja będzie liczona od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia bez uwag. 
 

8. Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
9. Przyjmujemy zasady płatności określone w projekcie umowy. 

10. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera2) informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Informacje 
takie zawarte są w następujących dokumentach: …………….. znajdujących się na str. 

………………… oferty. 
11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert. 
12. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 1.000.000, 00 zł (słownie: 

jeden milion zł 00/100) i jesteśmy świadomi zasad jego zwrotu lub zatrzymania przez 
Zamawiającego. 

13. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu, terminie i 
warunkach określonych przez Zamawiającego. 
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14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) .............................................................. 

2) .............................................................. 

3) .............................................................. 

4) .............................................................. 

5) .............................................................. 

 

 

 

6) .............................................................. 

7) .............................................................. 

  
............................., dn. .......................                                                               

............................................................................ 
(pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
1) Cenę brutto wpisują wyłącznie Wykonawcy krajowi. Wykonawcy spoza terytorium RP zamiast ceny brutto wpisują cenę netto 

potwierdzając ten fakt pisemnie w niniejszym formularzu ofertowym. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena 
netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca realizacji zamówienia, jak również inne opłaty związane z 
wprowadzeniem oferowanych produktów na terytorium RP. Wybór oferty Wykonawcy spoza terytorium RP będzie prowadził do 
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177  
poz. 1054 z późn. zm.). 

2) niepotrzebne skreślić. 
3) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji określoną 

część(zakres) zamówienia. 

 


