
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia: Formularz Ofertowy 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Postępowanie nr  PGE/PAG/22/2022 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
Port Gdański Eksploatacja S.A. z siedzibą w Gdańsku (80 – 548), ul. Roberta de Plelo 6, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000365475, NIP 5830004774, REGON 190562236, kapitał zakładowy i wpłacony 14.571.900,00 zł 
 

 

 

A. DANE OFERENTA: 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta i podpisująca ofertę: 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Oferent 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Adres 
 
 
___________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Adres e-mail 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 
 
 

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnianych. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

B.TREŚĆ ZŁOŻONNEJ OFERTY: 

 

* Oferent wybiera Wariant lub Warianty Zamówienia, w ramach których Oferent składa ofertę lub oferty. Wybór Wariantu należy oznaczyć 
znakiem „X” w przeznaczonym do tego polu. Warianty, w ramach których Oferent nie składa oferty należy dodatkowo wykreślić  

 

B1.  USŁUGA TRANSPORTOWA TOWARÓW MASOWYCH 

 

□ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Usługa Transportowa towarów 
masowych, szczegółowo określonym w Ogłoszeniu i we Wzorze Umowy w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:  należy wpisać  cenę netto (bez VAT): 

 

 

 

 



 
− Usługi transportowe towarów masowych: 

 

 

 
 

 

Uwaga: Podane ceny winny zawierać  całkowity koszt wykonania poszczególnych relacji ujętych w  przedmiocie zamówienia oraz wszelkie 
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Oferenta z tytułu prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i 
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia 

 

 

Relacja Towar Ilość 
samochodów 

Max. Ładowność 
(pojemność 

naczepy(m3) 

Cena (per 
tona) 

Cena (per 
godz) 

Cena / 
przestój 

(1h) 
  

Nabrzeże Rudowe  - Nabrzeże Rudowe Węgiel           

  Koks           

  Złom           

  
Inne 
(1m3=1t)           

  

Nabrzeże Wiślane/Szczecińskie - 
Nabrzeże Wiślane/Szczecińskie Węgiel           

  Koks           

  Zboże           

  Złom           

  
Inne 
(1m3=1t)           

  

Nabrzeże Oliwskie - Nabrzeże Oliwskie Zboże           

  Nawozy           

  
Inne 
(1m3=1t)           

  

Nabrzeże Rudowe- Nabrzeże 
Wiślane/Szczecińskie Węgiel           

  Koks           

  Złom           

  
Inne 
(1m3=1t)           

  

Nabrzeże Rudowe  - Nabrzeże 
Oliwskie Zboże           

  Nawozy           

  
Inne 
(1m3=1t)           

  

Nabrzeże Oliwskie  - Nabrzeże 
Wiślane/Szczecińskie Zboże           

  Nawozy           

  
Inne 
(1m3=1t)           



B2.  USŁUGA TRANSPORTOWA KONTENERÓW 

□ Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Usługa Transportowa kontenerów, szczegółowo
określonym w Ogłoszeniu i we Wzorze Umowy w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:  należy wpisać  cenę netto (bez VAT):

− Usługi transportowe kontenerów

Relacja Opis Samochód 
ciężarowy Naczepa Max. 

Ładowność 
Norma 

EUR 
Cena 20' 
One Way 

Cena 20' 
Round 

Trip 

Cena 40' 
/ 45' 
One 
Way 

Cena 40' / 45' 
One Way 

Cena / 
przestój 

(1h) 

Nabrzeże 
Szczecińskie - 
DCT Gdańsk / 
Depoty 
kontenerowy w 
Gdańsku 

Usługa dla 
obsługi pociągów 
intermodalnych - 
min zlecenie na 
80TEU 

2 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże 
Rudowe - DCT 
Gdańsk /  Depoty 
kontenerowy w 
Gdańsku 

Usługa dla 
obsługi 
skonteneryzowa
nych ładunków 
masowych - min 
zlecenie na 
40TEU 

2 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże 
Szczecińskie - BCT 
Gdynia / GCT 
Gdynia / Depoty 
kontenerowe w 
Gdyni 

Usługa dla 
obsługi pociągów 
intermodalnych - 
min zlecenie na 
20TEU 

2 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże 
Rudowe - BCT 
Gdynia / GCT 
Gdynia / Depoty 
kontenerowe w 
Gdyni 

Usługa dla 
obsługi 
skonteneryzowa
nych ładunków 
masowych - min 
zlecenie na 
40TEU 

2 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże Wiślane 
- Nabrzeże 
Szczecińskie 

Usługa dla 
obsługi 
skonteneryzowa
nych ładunków 
masowych - min 
zlecenie na 
400TEU 

2 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże 
Szczecińskie - 
DCT Gdańsk / 
Depoty 
kontenerowy w 
Gdańsku 

Usługa dla 
obsługi pociągów 
intermodalnych - 
min zlecenie na 
80TEU 

3 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże 
Rudowe - DCT 
Gdańsk /  Depoty 
kontenerowy w 
Gdańsku 

Usługa dla 
obsługi 
skonteneryzowa
nych ładunków 
masowych - min 
zlecenie na 
40TEU 

3 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże 
Szczecińskie - BCT 
Gdynia / GCT 
Gdynia / Depoty 
kontenerowe w 
Gdyni 

Usługa dla 
obsługi pociągów 
intermodalnych - 
min zlecenie na 
20TEU 

3 osiowy 3 osiowa 



Nabrzeże 
Rudowe - BCT 
Gdynia / GCT 
Gdynia / Depoty 
kontenerowe w 
Gdyni 

Usługa dla 
obsługi 
skonteneryzowa
nych ładunków 
masowych - min 
zlecenie na 
40TEU 

3 osiowy 3 osiowa 

Nabrzeże Wiślane 
- Nabrzeże 
Szczecińskie 

Usługa dla 
obsługi 
skonteneryzowa
nych ładunków 
masowych - min 
zlecenie na 
400TEU 

3 osiowy 3 osiowa 

Uwaga: Podane ceny winny zawierać  całkowity koszt wykonania poszczególnych relacji ujętych w  przedmiocie zamówienia oraz wszelkie 
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Oferenta z tytułu prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i 
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

C. POTENCJAŁ TECHNICZNY

− co najmniej 4 samochody ciężarowe dopuszczone do ruchu drogowego oraz prawidłowo ubezpieczone, wraz z 4 naczepami o
ładowności  minimum 24 ton, dopuszczonymi do ruchu drogowego i prawidłowo ubezpieczonymi, dostosowanymi do transportu
odpowiednio kontenerów albo towarów masowych ( w zależności od złożenia oferty na transport kontenerów lub towarów masowych. 
W przypadku złożenia ofert na oba rodzaje transportów, wymagana jest odpowiednia dostępność każdego rodzaju naczep, z
zastrzeżeniem, że naczepy przeznaczone do przewozu towarów masowych muszą posiadać certyfikat  GMP+), które będą w gotowości 
przez cały okres trwania umowy. 

Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny - …….. samochody ciężarowe  wraz z ……. naczepami do 
transportu kontenerów oraz …… naczepami do transportu towarów masowych oraz wszystkie wymagane 
Ogłoszeniem odnośnie w/w sprzętu certyfikaty, polisy i dokumenty. 

D. ZDOLNOŚĆ DO NATYCHMIASTOWEGO PODJĘCIA REALIZACJI PPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oświadczam, że posiadam zdolność do podjęcia realizacji usług w ciągu…………………od złożenia 
zamówienia.*należy podać w ciągu ilu godzin/dni. 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
E. WYKAZ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

 
 

 marka Nr rej Tytuł prawny do dysponowania 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
Uwaga: 
Zamawiający w przypadku wyboru oferty Oferenta zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia polisy ubezpieczenia OC dla każdego 
z wymienionych pojazdów. Nieprzedłożenie w/w danych traktowane będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy z winy Oferenta. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
F. WYKAZ CERTYFIKATÓW GMP+ I ZAŚWIADCZEŃ DLA NACZEP 
 
 
 

  Naczepa Nr rej Certyfikat Nr  zaświadczenia 

weterynaryjnego 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Uwaga: 
Zamawiający w przypadku wyboru oferty Oferenta zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia certyfikatu GMP+ dla każdej z naczep 
wymienionych w tabeli. Nieprzedłożenie w/w danych traktowane będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy z winy Oferenta. 



 

G. OŚWIADCZENIA: 

1) oświadczam, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem w tym Wzorem Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 45 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 
dniem); 

 

H. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego według 
Wzoru Umowy; 

2. osoba upoważniona do kontaktów z Oferentem w sprawach dotyczących zawarcia umowy zostanie 
wskazana Oferentowi przy wyborze jego oferty. 

I. OŚWIADCZENIA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że w stosunku do osób, których dane przekazano w ramach niniejszego postępowania 
do Port Gdański Eksploatacja S.A. wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 / 14 rozporządzenia 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, ze zm.). 

 

 

J. SPIS TREŚCI: 
 

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

− Przedmiotowy Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
− Kopia Polisy ubezpieczeniowej Oferenta dotycząca ochrony ubezpieczonego  w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. 
− Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za 

zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. 
− Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje 

pełnomocnik. 
− Oświadczenia Oferenta o spełnianiu wymagań do wzięcia udziału w postepowaniu, o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w zamówieniu. (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) 
− Kopia Certyfikatu GMP+ Oferenta. 
 

 
Oferta została złożona na _____ kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
 

_________________________________(podpis czytelny  osoby upoważnionej do reprezentacji) 



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr: 

[………………………………………..…]oświadczamy, że: 

1. nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne*

2. nie wydano / wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wobec czego składamy niżej wymienione dokumenty potwierdzające

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności*:

a. ………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………

d. ………………………………………………………………………

3. Spełniamy / nie spełniamy* Warunki wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale

VI,  Ogłoszenia. 

4. Istnieją / nie istnieją* podstawy do wykluczenia nas z wzięcia udziału w postępowaniu, o których

mowa w Dziale VI Ogłoszenia.

*niepotrzebne skreślić

dnia roku 

miejscowość i data 

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

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo 
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