
  Załącznik nr 1 

 

 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 

Znak sprawy TZ3.374.4.24.2020.AS 
 (numer wniosku o wszczęcie postępowania)  

                          
 

 
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 
 

na  udostępnienie i obsługę systemu monitoringu pojazdów 
        (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: …………………………………………………………………………………… 

 
1. Cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi: 

a. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

netto  ................... zł 

słownie .....................................................................................................  

plus należny podatek VAT w wysokości ….% ................... zł 

słownie .....................................................................................................  

brutto ................... zł 

słownie .....................................................................................................  

w tym: 

Lp. Nazwa Cena 
jednostkowa zł 

brutto  

Ilość Razem zł brutto 

[kol.3 x kol.4] 

1 2 3 4 5 

1. Dostawa i montaż sond paliwa  12 szt.  

2. Abonament miesięczny za  
użyczenie pozostałych niezbędnych 
składników osprzętu (lokalizatory 
GPS i inne, w tym ich montaż) oraz 
obsługę i serwis gwarancyjny 
systemu monitoringu dla 46 szt. 
lokalizatorów GPS (12 pojazdów z 
sondami paliwa oraz 34 pojazdy bez 
sond paliwa)  

 36 miesięcy  

Ogółem brutto:  

*Urząd Morski nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług. Ciężar 
określenia właściwej stawki VAT spoczywa na wykonawcy składającym ofertę.  
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2. Zobowiązujemy się dokonać montażu nowych urządzeń GPS wraz z osprzętem niezbędnym do 

poprawnego działania systemu w terminie do …
1
 tygodni od dnia podpisania umowy.  

1
 należy wpisać termin montażu w jednej z poniższych opcji: 

Termin wynoszący do  6 tygodni     

 Termin wynoszący  do 4 tygodni               

 Termin wynoszący  do 2 tygodni  

 

3. Udzielamy …  
2
miesięcy gwarancji (nie mniej niż 24 miesiące) i 12 miesięcy rękojmi na dostarczony 

sprzęt i oprogramowanie, liczonej od daty podpisania protokołu potwierdzającego pełną funkcjonalność  
i sprawność systemu ; 
2
 należy wpisać okres w gwarancji w jednej z poniższych opcji: 

Gwarancja wynosząca 24 miesiące             

 Gwarancja wynosząca 30 miesięcy             

 Gwarancja wynosząca 36 miesięcy            

 
4. Umowa zawarta jest na okres do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

5. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 4. 

 

6.W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w 
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

 
7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) i nie 
wnoszę do niego zastrzeżeń. 
 
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są: 
 

1) oświadczenie RODO 
2) referencje od przynajmniej 3 klientów użytkujących oferowany system z kontrolą 

paliwa 
 
 

 
 
 
 
………………………., dnia ………………………   

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

                     podpis Wykonawcy  

 


