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………..….,dnia………… 

…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 

Znak sprawy TZ2-AB-381/2-59-3/18 
                     

FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
na wykonanie dostawy art. budowlanych oraz art. wykończenia wnętrz                                                                        

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, adres e-mail oraz nr tel.: ………………………………………………………. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

wartość netto ogółem: ……………………………….. zł 

wartość brutto ogółem : ………………………………  zł 

w tym podatek VAT: w wysokości (23%),…..…………..zł 

słownie brutto : ……………………….……………………………………    

 

 

LP 

 

 

         NAZWA MATERIAŁU/TOWARU 

  

     j.m 

  

       Ilość 

 

Cena 

netto/j.m. 

(zł) 

 

Wartość  netto 

ogółem (zł) 

1 
Klej Atlas Plus (opak. 25 kg) t 0,5   

2 
Klej Atlas                                                                            

(zaprawa klejowa uelastyczniona -opak. 25 kg) t 0,5 

 

 

3 Klej Atlas Hoter U (opak. 25 kg) t 0,5 

 
 

4 
Zaprawa wyrównująca ATLAS (opak. 25 kg) -  

uniwersalna zaprawa budowlana t 0,5   

5 

Styropian EPS 100 

 (wymiar:1000 mm x 500 mm x 50 mm)                                      

z przeznaczeniem dach/podłoga m
3 

5 
  

6 
Terakota  Kwadro Doppio Beige                        

wymiar: 40x40 cm m
2
 9,6   

7 
Glazura Paradyż ,Kwadro, Ornelia Bianco, 

wymiar: 25x 40 cm m
2 

26   

8 Fuga Ceresit - Bahama 43, ( pak 5kg) kg 15 
  

 

   

RAZEM 
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* Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy. 

a) Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od daty złożonego Wykonawcy zamówienia.  

Dostawa jednorazowa. Zamawiający dopuszcza dostawy wykonywane w ratach, jednak 

faktura będzie wystawiona po dostarczeniu całości zamówienia.   

                     

Warunki dostawy: 

Towar, fabrycznie nowy, musi być opakowany w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi 

wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.  

      Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym   

     przez  Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do 30 dni po   

     otrzymaniu towaru właściwego. 

 

Ponadto: 

           Okres przechowywania, trwałości, przydatności towaru do użycia nie mogą być                        

           krótsze niż:12 m-cy (dla pozycji: 1-4 formularza oferty). 

           Terminy muszą obowiązywać od dnia dostarczenia towaru do Zamawiającego. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 

dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
 

 

 

 

 

………………………., dnia ………………………   

 

 

 

            ……………………………… 

      

                     podpis Wykonawcy  


