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………..….,dnia………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2-AS-381/2-250/18 
                       
                          

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
na wykonanie dostawy rębaka do gałęzi (rozdrabniacza) typu BX-92R. 

 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 ( kolumna 5): ………………………………  zł 
   w tym podatek VAT: w wysokości ( 23 %),…………..…...…..… zł 
   słownie brutto: ……………………………………………………..…………….…….…   
 
Lp
. Dokładna nazwa materiału  

jm. ilość 
Cena ogółem 

brutto  

1 2 3 4 5 

1 

Dostawa rębaka do gałęzi (rozdrabniacza) typu 
BX-92R, 
w tym: 
- kompletny rębak typu BX-92 R 
- wałek odbioru mocy WOM 
- dodatkowy zapasowy komplet noży i przeciwostrze 
- trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) 
- instrukcja obsługi w j.polskim 
 
Specyfikacja techniczna rębaka: 
- rębak tarczowy wyposażony w posuw hydrauliczny materiału; 
- tarcza o średnicy 835 mm oraz grubości 35 mm z 4 nożami 
tnącymi obustronnie ostrzonymi oraz przeciwostrzem, 
- możliwość rozdrabniania gałęzi, pni drzew o średnicy do 25 
cm, 
- obrotowy wyrzut 360° zrębki, 
- wymiary leja wsadowego 63x63cm; 
- minimalna moc ciągnika 50KM; 
- waga rębaka do 650kg. 

szt. 1 ………………….. 

 
 Cena ogółem brutto musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

koszty transportu i dostawy. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2018r. 
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3. Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, OOW Sobieszewo, ul. Tęczowa 10, 80-680 Gdańsk  
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. Wraz z urządzeniem Wykonawca musi dostarczyć pisemny dokument gwarancyjny. Wymagana 
gwarancja  – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. 
 
 
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   
   


