………………,dnia…………………
……………………………
(pieczęć wykonawcy)
Znak sprawy TZ2-PB-381/2-52-2/18

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)
na wykonanie dostawy łańcuchów i szakli do pław oraz krętlików 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: ……………………………………………………………………………………
OSOSBA DO KONTAKTU ( imię i nazwisko, nr tel., e-mail. fax) ………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
wartość netto ogółem: ………………………………… zł
podatek VAT: w wysokości 23%,…………..………..… zł
wartość brutto ogółem: …………………….………..…..zł

słownie brutto: ……………………………………………………………………………..………. zł
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l.p.

nazwa materiału

cena
ilość j.m.
netto/szt/mb.

wartość
netto
ogółem

miejsce
dostawy

1

Łańcuch ze stali manganowej do
pław/boi nawigacyjnych Ø33mm wg
DIN 5683-II w powłoce bitumicznej,
wymiary ogniwa -297x181 mm (+/- 2
mm), min. Obciążenie 684 kN, w
odcinkach, dł. jednego odcinka 25 mb

500

mb

Gdańsk

2

Łańcuch do pław/boi nawigacyjnych ze
stali manganowej Ø18 mm wg DIN
5683-II w powłoce bitumicznej, wymiary
ogniwa - 162x99 mm (+/- 2 mm), min.
Obciążenie 203 kN, w odcinkach, dł
jednego odcinka 25 mb

200

mb

Elbląg

3

Szakla podłużna DOR (WLL) 2,5 typu
C (dopuszczalne obciążenie robocze –
2,5 t),ocynkowana galwanicznie, z
nakrętką i zawleczką, wg DIN 82101 lub
normy równoważnej

20

szt

Elbląg

4

Szakla podłużna DOR (WLL) 2,0 typu C
(dopuszczalne obciążenie robocze –
2,0 t),ocynkowana galwanicznie, z
nakrętką i zawleczką wg DIN 82101 lub
normy równoważnej

20

szt

Elbląg

5

Szakla podłużna DOR (WLL) 1,6 typu C
(dopuszczalne obciążenie robocze –
1,6 t),ocynkowana galwanicznie, z
nakrętką i zawleczką wg DIN 82101 lub
normy równoważnej

30

szt

Elbląg

6

Szakla podłużna DOR (WLL) 1,0 typu C
(dopuszczalne obciążenie robocze –
1,0 t),ocynkowana galwanicznie, z
nakrętką i zawleczką, wg DIN 82101 lub
normy równoważnej

30

szt

Elbląg

7

Krętlik oko-oko, DOR (WLL) 1,02
(dopuszczalne obciążenie robocze 1,02 t), ocynkowany ( krętlik nie jest
przeznaczony do obracania się pod
obciążeniem)

20

szt

Elbląg

8

Krętlik oko-oko, DOR (WLL) 2,4
(dopuszczalne obciążenie robocze - 2,4
t), ocynkowany ( krętlik nie jest
przeznaczony do obracania się pod
obciążeniem)

10

szt

Elbląg

RAZEM

2

a) Miejscem dostawy towaru jest :
poz. 1 oferty – Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, ul. Pokładowa 9,
80-561 Gdańsk.
poz. 2-8 oferty – Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu ul. Radomska 23,
82-300 Elbląg
b) Termin wykonania dostawy : do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
c) Dostawy jednorazowe. Zamawiający dopuszcza dostawy wykonywane w max. dwóch
ratach dotyczących każdego z miejsc dostawy, jednak faktura będzie wystawiona po
dostarczeniu całości zamówienia.
d) Na potwierdzenie, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie producenta lub inny
dokument potwierdzający zgodność z normami DIN dotyczących poz. 1-6 oferty oraz
potwierdzającymi DOR w poz. 7-8 oferty.
e) O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na co najmniej dwa dni
przed dostawą.
f) Zamawiający wymaga aby dostarczany towar były fabrycznie nowy, bez wad
jakościowych.
g) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji
niniejszego zlecenia, w tym koszty transportu i dostawy.
h) Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie
transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami
określonymi w formularzu oferty.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami
dostawy , wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………
podpis Wykonawcy
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