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Zamawiający:
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Gdańsku
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

…………......…………....................
(nazwa (firma) i adres Oferenta)

OFERTA
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu pn.: Wynajem toalet przenośnych na potrzeby
MOSiR w roku 2016.
Ja niżej podpisany……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Oferenta)
niniejszym oświadczam (my), że Wykonawca którego reprezentuję:
Oferuje : Usługę polegającą na wynajmie toalet przenośnych na potrzeby MOSiR w roku
2017 r. na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszym przetargu – za cenę:
....................................................... zł 1)
(słownie:.........................................................................................................................…………
………………/100 zł

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
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Dział/Obiekt: Imprezy organizowane w roku 2017
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Radosław Szauer
Telefon: 517-806-524

Tabela nr 1
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i
godzina
podstawienia
toalety

Data i
godzina
odebrania
toalety

Nazwa
Imprezy

Miejsce

Ilość toalet

07.04.2017,
godz. 10:00

09.04.2017,
godz. 19:00

3. Gdańsk
Maraton

Amber Expo,
Gdańsk, ul.
Żaglowa 11

35 kabin, 1 kabina dla
niepełnosprawnych, 20
umywalki wolnostojące
dwu stanowiskowe,
25 pisuarów
czterostanowiskowych

08.04.2017,
godz. 22:00

09.04.2017
godz. 19:00

3. Gdańsk
Maraton

Trasa
maratonu

Łącznie: 30 kabin,
15 umywalek

13.05.2017,
godz. 7:00

13.05.2017,
godz. 16:00

Nordic
Walking

Trójmiejski
Park
Krajobrazowy,
Matemblewo

3

27.05.2017,
godz. 7:00

27.05.2017,
godz. 16:00

Streetball
Challenge

Usługi
dodatkowe np.
asenizacja (jeśli
tak wpisać daty,
z jaką
częstotliwością)
Wraz z dyżurem
osoby
uzupełniającej
mydło, ręczniki
oraz papier
toaletowy (dyżur
osoby w dniu
09.04.2017
w godz. 7-11)
Toalety
rozstawione
od 5 km co 2,5
km trasy
maratonu. Na
każdym punkcie
po 2 toalety
oraz 1
umywalka.
Łącznie będzie
15 punktów
rozstawienia
toalet.

Cena netto

2 kabiny, 1 umywalka
Plac Zebrań
Ludowych

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF

Park
10.06.2017,
11.06.2017 Turniej
strona 3/8
godz.7:00
, godz.,
Petanaqu Nadmorski im.
R.Reagana/Bu
16:00
e

1

llodrom

24.06.2017,
godz. 7:00
14.07.2017,
godz. 9:00

15.07.2017,
godz. 7:00

04.08.2017,
godz. 14:00

19.08.2017,
godz. 9.00
26.08.2017,
godz. 7:00

09.09.2017,
godz. 12:00

30.09.2017,
godz . 7:00
07.10.2017,
godz. 7:00
20.10.2017,
godz. 10:00
Impreza mała

Impreza duża

24.06.2017 Streetball Plac Zebrań
, godz.
Challenge Ludowych
16:00
17.07.2017 Triathlon
Plaża
, godz.
Gdańsk
Brzeźno –
16:00
Deptak
betonowy
w Parku
Reagana

17.07.2017
, godz.
16:00

Trasa
triathlonu
zgodnie
z
załącznikiem
graficznym,
który
zostanie
podany w
terminie
późniejszym
05.08.2017 Skimboar
Kąpielisko
, godz.
ding
Jelitkowo
19:00
19.08.2017
, godz.
19:00
26.08.2017
, godz.
18:00

Triathlon
Gdańsk

Plaża
Brzeźno –
Deptak
Festyn
Park
Aktywuj
Nadmorski
się!
im. R. Reaga
na
10.09.2017 55. Bieg Westerplatte
, godz.
Westerpla
– trawnik
16:00
tte
przy
pomniku
„Nigdy
więcej
wojny”
30.09.2017
,godz .
16:00
07.10.2017
godz
18:00
21.10.2017
, godz.
16:00

Zumba
Maraton

Nordic
Walking

Matemblewo

Cross
Duathlon

TPK Oliwa

Gdańsk
Biega

Molo
Gdańsk

2 kabiny, 1 umywalka

25 kabin, 5 umywalek
wolnostojących dwu
stanowiskowych

Wraz z dyżurem
osoby
uzupełniającą
mydło, ręczniki
oraz papier
toaletowy (dyżur
osoby
16.07.2017 w g.
9-16)

4

2

Betonowy
deptak przed
wejściem na
plażę

5

5

40 kabin, 1 dla
niepełnosprawnych, 15
umywalek
wolnostojących dwu
stanowiskowych, 15
pisuarów
czterostanowiskowych

Wraz z dyżurem
osoby
uzupełniającą
mydło, ręczniki
oraz papier
toaletowy (dyżur
osoby
w g. 9-14)

3

10
15 kabin, 1 dla
niepełnosprawnych
5 kabin, 2 umywalki
wolnostojące dwu
stanowiskowe
10 kabin, 5 umywalek
wolnostojących dwu
stanowiskowych
Razem cena netto
Podatek VAT 8 % (kabiny)
Razem cena brutto

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
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Dział/Obiekt: Kraina Zabawy, Park Reagana Gdańsk
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Krzysztof Jagła
Telefon: 517 806 645

Tabela nr 2
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i godzina
podstawienia
toalety

Data i godzina
odebrania
toalety

Miejsce

Ilość toalet

1.04.2017

30.10.2017

Kraina
Zabawy, Park
Reagana

1 - dla osób
niepełnosprawnych

Usługi dodatkowe np.
asenizacja (jeśli tak
wpisać daty, z jaką
częstotliwością)
2 razy tygodniowo,
koniecznie jeden raz w
sobotę rano
Razem cena netto

Cena netto

Podatek VAT 8 %
Razem cena brutto

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
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Dział/Obiekt: Miejska Przystań Jachtowa w Gdańsku – Górki Zachodnie ul Przełom 9
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Marek Lenard
Telefon: 58 524-18-08 tel. kom. 517-806-529 e-mail marek.lenard@mosir.gda.pl

Tabela nr 3
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i godzina
podstawienia
toalety
15.04.2017 do
godz. 15:00

Data i godzina
odebrania
toalety
15.09.2017 do
godz. 15:00

Miejsce

Ilość
toalet

Utwardzony
teren pod
kontener
sanitarny w
rejonie
początkowej
części głównego
pomostu
drewnianego,
koło hangaru nr 3

1

Usługi dodatkowe np. asenizacja
(jeśli tak wpisać daty, z jaką
częstotliwością)
1 w tygodniu (na telefoniczne
zgłoszenie bosmana)

Razem cena netto

Podatek VAT 8 %
Razem cena brutto

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
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Cena netto
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Dział/Obiekt: Gdański Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Hallera 201 w Gdańsku Boisko
Piłkarskie nr 4
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Adam Czopek
Telefon: 517-806-548

Tabela nr 4
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i godzina
podstawienia
toalety
01. 05.2017r

Data i godzina
odebrania toalety

Miejsce

Ilość toalet

30.09.2017r

GKS-R przy
ul. Hallera
201 w
Gdańsku

3 szt. ( każda
z umywalką)

Usługi dodatkowe np.
asenizacja (jeśli tak wpisać
daty, z jaką częstotliwością)
Częstotliwość serwisu co 2
tygodnie w m-cu maj i
wrzesień , oraz co 1 tydzień
w m-cu czerwiec, lipiec i
sierpień.
Razem cena netto

Cena netto

Podatek VAT 8 %

Razem cena brutto

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
odrzucenia oferty – złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
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Dział/Obiekt: Kąpieliska Morskie w Gdańsku
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Łukasz Iwański
Telefon: 517 806 588

Tabela nr 5
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.

Data i godzina
podstawienia
toalety
21.06.2017
godzina 11:00

Data i godzina
odebrania toalety

Miejsce

Ilość
toalet

01.09.2017 godz.
10:30

Wejście na plażę nr
7 - ul. Trałowa w
Gdańsku

3

21.06.2017
godzina 10:00

21.06.2017
godzina 10:30

01.09.2017 godz.
10:30

01.09.2017 godz.
10:30

Dokładna lokalizacja
zostanie wskazana
przez
Zamawiającego w
dniu ustawienia
kabin.
Wejście na plażę nr
11 – ul. Lazurowa w
Gdańsku
UWAGA: teren
znajduje się za
szlabanem,
Wykonawca
zobowiązany jest
do zdobycia
wszelkich zgód i
pozwoleń na wjazd.

Cena netto

Kabina 1 (zamykana na
kłódkę z 2kpl. kluczy) –
3 x w tygodniu (piątek,
poniedziałek, środa)

Dokładna lokalizacja
zostanie wskazana
przez
zamawiającego
UWAGA: teren
znajduje się za
szlabanem,
Wykonawca
zobowiązany jest
do zdobycia
wszelkich zgód i
pozwoleń na wjazd.
Wejście na plażę nr
16 – ul. Falowa w
Gdańsku

Usługi dodatkowe np.
asenizacja (jeśli tak wpisać
daty, z jaką częstotliwością)
Asenizacja –

Kabina 2, 3 - 3 x w tygodniu
(piątek, poniedziałek, środa)

4

Asenizacja –
Kabina 1, 2 (zamykana na
kłódkę) – 3 x w tygodniu
(piątek, poniedziałek, środa)
Kabina 3, 4 - 3 x w tygodniu
(piątek, poniedziałek, środa)

1

Asenizacja –
Kabina 1 (zamykana na
kłódkę z 2kpl. kluczy) –
3 x w tygodniu (piątek,
poniedziałek, środa)

Razem cena netto

Podatek VAT 8 %
Razem cena brutto

UWAGA: W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest – pod rygorem
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Łącznie cena
Tabela 1,2,3,4,5 Razem cena netto

Tabela 1,2,3,4,5 Razem podatek VAT 8 %

Tabela 1,2,3,4,5 Razem cena brutto

W cenie oferty uwzględniono podatek od towarów i usług VAT wg stawki:
…..............……………….. % 2) i ……………………………..%
2. Jest płatnikiem podatku VAT – w cenie oferty uwzględniono podatek VAT. 2)
Nie jest płatnikiem podatku VAT – w cenie oferty nie uwzględniono podatku VAT. 2)
3. Posiada:
1) numer NIP: ……………………………………………….
2) numer REGON: ………………………………………….
3) numer PESEL
4. Uzyskał niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty oraz
właściwej
realizacji zamówienia w terminie od 01.04.2017 do 30.10.2017 roku.
5. Uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.
6. Wszelkie wnioski, informacje, oświadczenia i zawiadomienia należy przekazywać,
odpowiednio:
W sprawach opisu przedmiotu zamówienia:
radoslaw.szauer@mosir.gda.pl tel. 517-806-524 – Dział imprez ( Dąbrowszczaków 13)
marek.lenard@mosir.gda.pl tel. 517-806-529 – Dział ZP – w sprawach formalnych
……………………………………………
(własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela /przedstawicieli Oferenta)
1) cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2001 roku o cenach (Dz.U. z 20001 roku Nr 97,poz.
1050 z późn. zm.)
2) niepotrzebne skreślić
Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na
zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
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