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………..….,dnia………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2-AS-381/2-200/17 
                       

                          
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
na wykonanie dostawy przyrządu do kontroli prędkości na drogach wodnych wraz z rejestracją 

obrazu Integra B 
 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 
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Dostawa przyrządu do kontroli prędkości na drogach 
wodnych wraz z rejestracją obrazu Integra B 
wraz z wyposażeniem: 
- przewody do ładowania; 
-opakowanie przenośne; 
- świadectwo ekspertyzy Okręgowego Urzędu Miar; 
- karta pamięci SDHC 4GB; 
- czytnik karty SDHC; 
- statyw montażowy; 
- oprogramowanie do programowania eMandat zmodyfikowanie 
pod wymogi zamawiającego; 
- pilot na podczerwień; 
- oprogramowanie KADR-B; 
- moduł GPS (automatyczne geotagowanie zdjęć)  
 
 

szt. 
1 ………………….. 
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Parametry urządzenia: 
1) pomiar prędkości jednostki pływającej z fotorejestracją; 
2) poklatkowy zapis zdjęć(2,4 lub 8 kl/s) umożliwiający 
rejestrację i analizę wykroczenia; 
3) dwie kamery zapewniające równoległy zapis ogólnego planu 
sytuacji drogi wodnej oraz wyodrębniony obraz jednostki/ 
pojazdu mierzonego; 
4) zapis danych na karcie pamieci SDHC; 
5) zabezpieczenie uniemożliwiające ingerencję w gromadzone 
dane umożliwiające jednocześnie weryfikacje pracy operatora; 
6) Częstotliwość pracy: 24,15 ± 0,10 GHz; 
7) Odległość mierzenia prędkości: do 400 m; 
8) Zakres mierzonych prędkości: od 20 do 300 km/h; 
9)  Ilość obrazów w archiwum: ponad 12.000 par zdjęć na karcie 
4GB SDHC; 
10) Czas pracy na akumulatorze wewnętrznym: do 6 godzin; 
11) Masa przyrządu z rączką: 1,3 kg 
12) Rozmiary nie większe niż: 170 x 135 x 210 mm 
 
Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi w języku 
polskim oraz dokonać prezentacji i szkolenia personelu z 
zakresu obsługi urządzenia w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego. 
 

 
 Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy, a także przeszkolenia użytkowników w zakresie 

obsługi urządzenia oraz zasad bezpiecznego użytkowania. 

1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty zamówienia. 
2. Miejsce dostawy: Kapitanat Portu Gdańsk, ul. Przemysłowa 4, 80-001 Gdańsk, 
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. Wraz z urządzeniem Wykonawca musi dostarczyć pisemny dokument gwarancyjny. 
Wymagana gwarancja  – minimum 18 miesięcy, od daty otrzymania urządzenia przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia. 

 
 
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   
   


