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………..….,dnia………… 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Znak sprawy TZ2.374.2.2.84.3.2020.AB 
                       

                          
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 

na wykonanie dostawy latarni nawigacyjnej ITO 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, e-mail, nr telefonu): …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….…………….…… 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

LATARNIA NAWIGACYJNA ITO, kompatybilna z pławą SP900- 1szt., zgodnie                      

z poniższą specyfikacją: 

SPECYFIKACJA 

 Materiał podstawowy: aluminium klasy morskiej z dwiema warstwami odpornej na uderzenia 

powłoki epoksydowej; 

 Kształt kopuły: piramida; 

 Wymiary: - średnica kopuły 311mm; - wysokość kopuły 131mm ;  - całkowita wysokość  

(wraz z bateriami): 541mm ;  - obudowy baterii: WxSxG: 411x179x87mm;                                                                                 

                   

 Kolor: czerwony zgodny ze specyfikacjami IALA; 

 Błyskacz: funkcja regulatora ładowania, sterowanie pilotem na podczerwień, 256 wstępnie 

zaprogramowanych charakterystyk IALA, możliwość ustawienia czujnika światła dziennego;  

 Parametry elektryczne: Możliwość odczytania napięcia akumulatora i punktu przełączania 

dzień / noc; 

 Akumulator: LiFePO4 40A umieszczony w obudowie ze stali nierdzewnej 316, ładowany 

przez 6 zintegrowanych generatorów słonecznych o mocy 0,65 W; 

 Zasięg przy T = 0,74: max. 3 Mm; 

 Waga: 16 kg (z akumulatorem); 

 Kompatybilność z pławą SP900. 
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2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

Wartość brutto : …………………………………………………………….………  zł 

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

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

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 

transportu i dostawy. 

4. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

5. Warunki dostawy: Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni,  Nabrzeże Duńskie w Gdyni, 

ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze  w godz. 8:00-14:00.             

6. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar były 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).  

7. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 36 miesięcy od dnia dostawy towaru. Okres gwarancji               

nie może być krótszy niż gwarancja producenta. 

 

 
Ponadto: 

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz 

musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty.  

 

      

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy  oraz warunkami 

dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 

 

   

………………………., dnia ………………………   

 

 

                                                                                            ……………………………… 

         

                     podpis Wykonawcy  
       


