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Załącznik Nr 1 

 

………………,dnia………………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2-AB-381/2-57-3/18 
 

                          
 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 

na wykonanie dostawy armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.  

 
 
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:  

   
 wartość netto ogółem: ……………………………….. zł 
  
 podatek VAT: w wysokości ( 23%),…..…………….. zł 
  
 wartość brutto ogółem: ……………………………..   zł  
 
 słownie brutto: ………………………………………………………………………..……….  zł 
 

l.p nazwa j.m ilość 
cena 

jednostkowa 
netto (zł) 

wartość netto 
ogółem (zł) 

1 

Kabina prysznicowa SANPLAST KN/TX 

4B-80; nr kat. 600-271-0020-38-220 szt. 

 

3     

2 
Brodzik akrylowy SCHEDPOL, 80x80x17 cm; 

nr kat. 3.0124/K szt. 2   

3 

Szafka z umywalką  Cersanit Set 802 Lara 

City 60 biała kpl 3   

4 

Bateria natryskowa KFA 

 (KRZEM, nr kat./index 4216-010-00) szt. 

 

3   

5 

Bateria umywalkowa stojąca KFA                  
(KRZEM,  nr kat./index  4212-915-00) szt. 

 

3   
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6 Kolano Ø 110 x 88° PCV szt. 10   

7 Mufa przesuwna PCV Ø 110   szt. 10   

8 Mufa przesuwna PCV Ø 50  szt. 10   

9 Zaślepka PCV Ø 110   szt. 10   

10 Zaślepka PCV Ø 50   szt. 10   

11 Przedłużka mosiądz  ½" L-10 mm szt. 10   

12 

 

Przedłużka mosiądz  ½" L -15 mm szt. 20   

13 

 

Przedłużka mosiądz  ½" L – 20 mm szt. 20   

14 

 

Przedłużka mosiądz  ½" L – 25 mm szt. 10   

15 

 

Przedłużka mosiądz  ½" L – 30 mm szt. 20   

16 

Nypel redukcyjny CU ½" x 15 

/ gwint zewnętrzny/ szt. 30   

17 Nypel ½" mosiądz szt. 20   

18 Redukcja 1" x  ¾" szt. 10   

19 Redukcja 1" x  ½" szt. 10   

20 Korek ocynkowany  ½" szt. 20   

21 Korek ocynkowany 1" szt. 10   

22 

Zawór kątowy kulowy  ARCO ½" x ⅜"  
Nr kat NOV77MAC szt. 15   

23 

Drzwi skrzydłowe SANPLAST serii TX, 

 DJ/TX 5b-90-S sbWo; 

 nr kat. 600-271-1050-38-401 szt. 1   

24 

Profil poszerzający SANPLAST serii TX SB;  

nr kat 661-A0037-28 szt. 2   

    

 
Razem 

   

 
 

a) Termin wykonania zamówienia: do 14 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.   
b)   Miejsce dostawy : Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Gdyni, 
      84-120 Władysławowo, ul. Władysława IV 1.                                             
      Dostawa jest możliwa w dni robocze w godz. 8:00-14:00. 
c) Dostawa jednorazowa. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  
       na co najmniej dwa dni  przed dostawą. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy  
      wykonane w dwóch ratach, jednak faktura wystawiona będzie po dostarczeniu całości  
      zamówienia. 
d) Zamawiający wymaga aby dostarczony towar były fabrycznie nowy, wraz z 

wyposażeniem standardowym w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, 
dopuszczone do użytku, bez wad jakościowych. 
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e) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji    
      niniejszego zlecenia, w tym koszty transportu i dostawy.   
f) Okres gwarancji na dostarczone towar minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy  

lecz nie krótszy niż gwarancja producenta. 
g) Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie 

transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

h) Wymagane dokumenty przy dostawie: 
- instrukcja obsługi/montażu w języku polskim ( pozycje 1,3) 

  
  

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń.  
 
 
 
     
………………………., dnia ………………………   

 
                  ……………………………… 

         
                     podpis Wykonawcy  

 

 


