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………………...….,dnia………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2.374.2.2.29.6.2020.ASZ                    
 
 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
na wykonanie dostawy art. wykończenia wnętrz 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, adres e-mail oraz nr tel.: ………………………………………………………. 
 
Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 
wartość netto ogółem: …………………………………..…….. zł 

podatek VAT: w wysokości (23%),……..……………..zł 

wartość brutto ogółem : ………………………………………  zł 

słownie brutto : ……………………….………………………………………….………    

 
LP 

 
 
         NAZWA MATERIAŁU/TOWARU 

 
j.m 

 
Ilo ść 

 
Cena 

netto/j.m. 
(zł) 

 
Wartość  netto 

ogółem (zł) 

1 
Panele podłogowe Dąb Tasmania 8mm grubości 
AC4, op 2,39 m² ( +/- 5%) op 64   

2 
Podkład pod panele z pianki 3mm  
 m² 150  

3 
Listwa przypodłogowa a 2,5 m² ( pasująca do 
paneli podłogowych z poz. 1) szt. 65  

4 
Łącznik ( do listew z poz. 3) 
 szt. 30   

5 
Łącznik listwy kąt wewnętrzny                                               
( do listew z poz. 3) szt. 70   

6 Łącznik listwy kąt zewnętrzny ( do listew z poz. 3) 
szt. 

40 
   

7 
Zaślepka listwy (prawa, lewa 30 szt.)                         
( do listew z poz. 3) kpl. 15   

 RAZEM   
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*  Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy. 

a) Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty złożonego Wykonawcy zamówienia.  
Dostawa jednorazowa.  
                     
Warunki dostawy: 

Towar, fabrycznie nowy, musi być opakowany w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi 
wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.  

      Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym   
     przez  Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do 30 dni po   
     otrzymaniu towaru właściwego. 

 
 

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

 
 
 

 
 
………………………., dnia ………………………   
 
 
 

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


