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………………,dnia………………… 

…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
Znak sprawy TZ2-PB-381/2-I-98-2/18 
                 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

              na dostawę farb i rozcieńczalnika firmy Jotun 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, fax)……………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 

L.P 

DOKŁADNA NAZWA 

MATERIAŁU 
JM ILOŚĆ 

CENA JEDN. 

NETTO ZŁ 

WARTOŚĆ NETTO 

ZŁ 

1 

Farba JOTUN Pioner 
Topcoat biała (RAL 
9003) 

ltr. 60,00     

2 

Farba JOTUN Pioner 
Topcoat żółta (RAL 
1018) 

ltr. 100,00     

3 

Farba JOTUN Pioner 
Topcoat czarna (RAL 
9005) 

ltr. 60,00     

4 

Farba JOTUN Pioner 
Topcoat czerwona  
(RAL 2002) 

ltr. 80,00     

5 

Farba JOTUN Pioner 
Topcoat zielona  (RAL 
6018) 

ltr. 60,00     
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6 

Farba JOTUN 
SeaForce 30 dark red 
(przeciwporostowa) 

ltr. 200,00     

7 
Rozcieńczalnik Jotun 
Thinner No7 ltr. 140,00     

RAZEM   

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

 
       

a) dostawa wyrobów w pojemnikach nie większych niż 20 litrów.  
Ze względu na możliwość występowania farb ujętych w poz. 1-5 w opakowaniach o 
zróżnicowanej pojemności, zamawiający dopuszcza dostawę tych produktów w 
opakowaniach o pojemności zbliżonej do 20 litrów tj 18-20 litrów. 
Faktura wystawiona będzie za faktycznie dostarczone ilości. 

b) termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia otrzymania zlecenia.  
c) produkty powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, oryginalnie 

zapakowane, bez wad jakościowych z trwałymi etykietami producenta.   
d) wraz z dostawą należy dostarczyć w j. polskim karty charakterystyki każdego 

wyrobu w formie pisemnej. 
e) cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji niniejszego zlecenia, w tym 

koszty transportu i dostawy. 
f) 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  i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
 
 
 
 
     
………………………., dnia ………………………   

                  ……………………………… 
                             podpis Wykonawcy  


