……………………………
(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2-AS-381/2-38/18

(numer wniosku o wszczęcie postępowania)

FORMULARZ OFERTY
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)
na dostawę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do
samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep.
(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: ……………………………………………………………………………………

1. Cena mojej oferty za realizację części …… zamówienia wynosi - ........................... złotych
brutto, w tym podatek VAT w stawce ……% (cena ustalona w oparciu o załącznik nr …...
zestawienie materiałowe dla części ..... zamówienia)..
2. Oferuję stałą marżę* na pozostałe towary nie ujęte w zestawieniu materiałowym, w
wysokości …...% oraz na cały asortyment udzielam 12 miesięcznej gwarancji (lub dłuższej
jeśli przewiduje to producent towaru).
*Wysokość zaoferowanej marży nie może być niższa niż 0,01%. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania marży na poziomie
przekraczającym 60% ceny zakupu.

3. Zobowiązuję się do sukcesywnego dostarczania towaru na miejsce dostawy w terminie
do………dni* roboczych od momentu złożenia zamówienia częścowego.
* Podanie terminu (ilości dni) mniejszego niż 1 dzień roboczy i/lub większego niż 3 dni robocze od momentu otrzymania
zamówienia lub brak podania terminu w formularzu oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty.

4. Zamówienie zrealizuję sukcesywnie do dnia 31.12.2018 r. (od dnia podpisania umowy).
5. Akceptuję, że wartość rzeczywistych potrzeb Zamawiającego może być mniejsza niż
asortyment wymieniony w zestawieniu materiałowym i z tego tytułu Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 5.

7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
9. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, potencjał techniczny i pracowników do
wykonania zamówienia.
10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są:
1) Zestawienie materiałowe dla części …………..zamówienia

………………………., dnia ………………………

………………………………
podpis Wykonawcy

