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………..….,dnia………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy TZ2.374.2.2.149.3.2020.WR 
                                               
 
 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
 

na wykonanie dostawy osłon ze szkła hartowanego na słupkach stalowych malowanych proszkowo. 
 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. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa osłon wykonanych ze szkła hartowanego osadzonych poprzez 
system kapslowy na słupkach stalowych malowanych proszkowo (kolor szary lub srebrny). Osłony 
przeznaczone są do samodzielnego montażu na blacie z MDF za pomocą wkrętów zgodnie z 
zestawieniem systemu osłon oraz z poniższym zdjęciem poglądowym: 

 
 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
 
   Cena brutto ogółem ( kolumna 5): ……………………………………………..………  zł 

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

   w tym podatek VAT: w wysokości ( 23 %),…………..…...…..… zł 
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. Zestawienie systemu osłon  

jm. ilość 
Cena ogółem 

brutto  

1 2 3 4 5 

1 

Osłona szklana montowana na słupkach stalowych malowanych 
proszkowo o wysokości h =70cm (system mocowania kapslowy),  szyba 
ze szkła hartowanego o grubości 6mm, szkło bezpieczne 
przezroczyste. Wymiary 148 x 70 cm, osłona dzielona potrójnie o 
segmentach 34 x 80 x 34 (podział w osi słupków) , środkowa szyba 
wys. 60 cm prześwit u dołu 10 cm. 
 

kpl. 2  

2 

Osłona szklana montowana na słupkach stalowych malowanych 
proszkowo o wysokości h =70cm (system mocowania kapslowy),  szyba 
ze szkła hartowanego o grubości 6mm, szkło bezpieczne 
przezroczyste. Wymiary 158 x 70 cm , osłona dzielona potrójnie o 
segmentach 39 x 80 x 39 (podział w osi słupków)  , środkowa szyba 
wys. 60 cm prześwit u dołu 10 cm. 
 

kpl. 1  

3 

Osłona szklana montowana na słupkach stalowych malowanych 
proszkowo o wysokości h =70cm (system mocowania kapslowy),  szyba 
ze szkła hartowanego o grubości 6mm, szkło bezpieczne 
przezroczyste. Wymiary 150 x 70 cm, osłona dzielona potrójnie o 
segmentach 35 x 80 x 35 (podział w osi słupków)  , środkowa szyba 
wys. 60 cm prześwit u dołu 10 cm.  
 

kpl. 2  

4 

Osłona szklana montowana na słupkach stalowych malowanych 
proszkowo o wysokości h =70cm (system mocowania kapslowy),  szyba 
ze szkła hartowanego o grubości 6mm, szkło bezpieczne 
przezroczyste. Wymiary 138 x 85 cm, osłona dzielona potrójnie o 
segmentach 34 x 70 x 34 (podział w osi słupków)  , środkowa szyba 
wys. 75 cm prześwit u dołu 10 cm. 

kpl. 1  

5 
Koszt dostawy 

szt. 1  

 
Ogółem 
brutto: 

 

 
3. Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od daty otrzymania zamówienia 
4. Miejsce dostawy: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego10, 81-338 Gdynia 
5. 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).  

6. Wymagana gwarancja  – minimum 12 miesięcy, od daty dostarczenia towaru Zamawiającemu. 
7. 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   
   


