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………..….,dnia………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2-AS-381/2-  240/18 
                       

                          
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 
 

na wykonanie dostawy przyczepy leśnej oraz przyczepy rolniczej 
 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)…………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………... 
 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
   Cena brutto ogółem ( podsumowanie kolumny 5): ………………………………  zł 
   w tym podatek VAT: w wysokości ( 23 %),…………..…...…..… zł 
   słownie brutto: ……………………………………………………..…………………………….…….…   
 
w tym: 

a) Dostawa przyczepy leśnej z ładowarką do transportu drewna za cenę 
brutto:…………………………………………………………………………………………….. 

b) Dostawa przyczepy rolniczej z wywrotem trójstronnym za cenę 
brutto:…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
2. Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 
3. Warunki i miejsce dostawy:  

Przyczepa leśna z ładowarką: Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie, ul. Obozowa 10, 82 – 110 
Sztutowo, dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00. 
Przyczepa rolnicza z wywrotem trójstronnym: Obwód Ochrony Wybrzeża w Rozewiu, ul. Rozewska 17, 
84 – 104 Jastrzębia Góra, , dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00. 
Dostarczenie przyczep na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był fabrycznie nowy. Wykonawca gwarantuje 
Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach dostawy jest wolny od wad fizycznych (przez wadę 
fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu 
zamówienia).  

5. Wymagana gwarancja na ww. towar – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyny dostępny na terenie województwa 
pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych. 

7. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1 
8. Na dostarczony towar udzielamy ….. miesięcznej gwarancji. 
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9. Oferowany towar (nazwa i typ): 
a) przyczepy leśnej z ładowarką do transportu drewna:……..……………………………… 
b) przyczepy rolniczej z wywrotem trójstronnym………..……………………………………. 

 
zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Lp
. Opis przedmiotu zamówienia 

jm. ilość Cena brutto  

1 2 3 4 5 

1 

 
Dostawa przyczepy leśnej z ładowarką do transportu 
drewna wraz z wyposażeniem standardowym. 
 
Parametry techniczne i wyposażenie: 

1) Ładowność przyczepy: min. 8000kg 
2) Dopuszczalna masa całkowita min. 9700kg 
3) Masa przyczepy: min. 900kg-  maks. 960kg 
4) Długość ładunkowa : min. 4,m 
5) Objętość ładunku min. 6m3 
6) Rama centralna o przekroju min. 160x160mm i 

długości: min. 4m 
7) Kłonice przesuwne mocowane obrotowo w gniazdach: 

szt.8 + dodatkowo 2 pary kłonic 
8) Oś wahliwa typu tandem, przesuwna 
9) Rozstaw kół: min.1,6m 
10) Koła z ogumieniem 400x15.5 14PR: 4szt. 
11) Dyszel skrętny 
12) Hamulce pneumatyczne na 1 oś. 
13) Ładowarka z teleskopem o zasięgu min. 6,8m 
14) Udźwig na wysięgu 4m: min.900kg 
15) Cylindry obrotu:  4szt 
16) Chwytak typ 0,22 
17) Kąt obrotu ładowarki 360stopni 
18) Zasilanie z własnego agregatu hydraulicznego z 

pompą 
 

Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi 
przyczepy w języku polskim wraz z dokumentacją niezbędną dla 
UDT. 
 
Miejsce dostawy i odbioru przyczepy: 
Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie, ul. Obozowa 10, 82 – 110 
Sztutowo, dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00. 
 
Dostarczenie przyczepy na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór 
końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

szt. 1 ………………….. 

2 

Dostawa przyczepy rolniczej z wywrotem trójstronnym wraz 
z wyposażeniem standardowym. 
 
Parametry techniczne i wyposażenie: 

1) Ładowność przyczepy: min. 4200kg 
2) Masa przyczepy: min. 1800kg-  maks. 1900kg 
3) Długość całkowita : maks. 6200mm 
4) Szerokość całkowita: maks. 2400cm 
5) Długość skrzyni ładunkowej min. 4000mm 
6) Wysokość skrzyni ładunkowej min. 500mm 
7) Wysokość podłogi od podłoża maks. 1100mm 
8) Szerokość skrzyni ładunkowej min. 2100mm 
9) Rozstaw kół: min.1600mm – maks. 1750mm 
10) Koła z ogumieniem bezdętkowym o rozmiarze 

11.5/80-15,3x15.3 12PR 

szt. 1 ………………….. 
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11) Dyszel skrętny trójkątny z regulowaną sprężyną 
podtrzymującą 

12) centralne ryglowanie ścian 
13) drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do 

skrzyni ładunkowej 
14) dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych 

kieszeniach 
15) instalacja wywrotu z zaworem odcinającym 
16) podpora serwisowa skrzyni ładunkowej 
17) oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym 
18) przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej 
19) instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa 
20) postojowy hamulec ręczny z korbą 
21) tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej 

przyczepy 
22) koło zapasowe wraz z mocowaniem (wieszakiem) 
23) Cynkowane ogniowo ściany, rama dolna, belka 

tylna, dyszel, rama obrotnicy 
24) Podłoga z 1 arkusza blachy o grubości min. 4mm- 

maks. 5mm 
 
 

Ponadto wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi 
przyczepy w języku polskim oraz homologację umożliwiającą 
rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych . 
 
Miejsce dostawy i odbioru przyczepy: 
Obwód Ochrony Wybrzeża w Rozewiu, ul. Rozewska 17, 84 – 104 
Jastrzębia Góra, , dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00. 
 
Dostarczenie przyczepy na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór 
końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
 

 
Cena 

ogółem 
brutto: 

………………….. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 

transportu przyczep na wskazane miejsca dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi 

przyczep oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być opakowany w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami 

określonymi w Formularzu Oferty.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń. 
 
   
………………………., dnia ………………………   
 
                                                                                              ………………………………  

     
                   podpis Wykonawcy    

   


