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………..….,dnia………… …………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2-AS-381/2-131/17 
                                                 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)  na wykonanie dostawy zamiatarki ciągnikowej marki Pronar AGATA ZM160 

 dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.  
        (przedmiot zamówienia)  

I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia  II. Nazwa i adres WYKONAWCY 
NAZWA: ………………………………………………………………………………… ADRES: ………………………………………………………………………….……...…     
NIP: …………………………………………………………………………….…….……  
OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail)…………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... 
  
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:     Cena brutto ogółem ( kolumna 5): ………………………………  zł 

   w tym podatek VAT: w wysokości ( 23 %),…………..…...…..… zł    słownie brutto: ……………………………………………………..…………….…….…   
  
Lp
. Dokładna nazwa materiału  jm. ilość Cena ogółem 

brutto  
1 2 3 4 5 

1 

Zamiatarka ciągnikowa Pronar AGATA ZM160 
wraz z wyposażeniem dodatkowym tj.: 
- układ zraszania ze zbiornikiem; 
- szczotka boczna; 
- kółko podporowe przednie (do montażu na przód nośnika); 
- dodatkowe mocowanie na wózki widłowe 
 
Parametry techniczne: 
1) Sposób mocowania: zamiatarka musi być przystosowana do 
montażu z tyłu ciągnika marki Ursus 912 i dodatkowo na wózku 
widłowymi oraz posiadać wszystkie elementy niezbędne do 
montażu na tych nośnikach; 
2) Napęd szczotki głównej (napęd hydrauliczny); 
3) Opróżnianie kosza: hydrauliczne 
4) Pojemność wanny zbierającej zanieczyszczenia: 200dm3 
5) Włosie szczotek przystosowane do zamiatania piachu i żwiru. 
Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcję maszyny w 
języku polskim. 
 

szt. 1 ………………….. 
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  Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,                  
w tym koszty transportu i dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi 
maszyny oraz zasad bezpiecznego użytkowania. 

1. Termin wykonania zamówienia: do 07.07.2017r. 2. Warunki dostawy: Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdańsk, 
ul. Pokładowa 9, dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00.             3. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był fabrycznie nowy. Wykonawca gwarantuje 
Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem 
przedmiotu zamówienia).  4. Wymagana gwarancja na ww. towar – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia Serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny maszyny dostępny na terenie województwa pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części 
zamiennych.  
 
Ponadto: 
Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz 
musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.   

      
Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i 
nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

  
    
………………………., dnia ………………………     

                                                                                            ………………………………          
                     podpis Wykonawcy         


