
 

………..….,dnia………… 

…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 

Znak sprawy TZ2.374.2.1.158.3.2020.ASZ 

                       

                          

 

FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 

na dostawę  artykułów wyposażenia wnętrz- akcesoriów łazienkowych dla potrzeb Urzędu 

Morskiego w Gdynia  

 

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……………………………………………………………. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto ogółem: ……………………………….… .zł 

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

cena brutto ogółem : ……………………………….  zł 

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

 

lp. nazwa materiału/towaru j.m. ilość 

cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 

ogółem  (zł) 

1 

Pojemnik (podajnik) na ręczniki papierowe  ZZ 

FANECO  

• model: ZZ ECO 

• kod producenta: P300POW 

• kolor : biały 

 

 

szt. 16 

    

2 

Pojemnik (podajnik) na papier toaletowy FANECO  

• model: ECO 

• kod producenta: J18POW  

• kolor : biały 

 

szt. 
10 

    



3 

Dozownik mydła Bisk® 

• model: S8303  

• kod producenta : S8303 

• pojemność: 380 ml  

• naścienny 

• kolor: biały 

 

 

 

 

szt. 
20 

    

4 

Drążek rozporowy Bisk® do zasłon 

prysznicowych 

• Model: Bisk Nice Sea 00037 

• Kod producenta: 00037 

• Kolory: srebrny   

• Materiał: stal nierdzewna  

• Wykończenie: chrom \Długość: 

regulowana w zakresie od 125 cm do 

220 cm. 

 

 

 

 

szt. 
3 

    

5 

Zasłona prysznicowa Bisk® 

• Model: Bisk PEVA PRINTEMPS 71960 

• Kod producenta: 71960 

• Kolory: błękitny 

• Materiał: PVC (50% EVA i 50% PE) 

• Wymiary:  

o szerokość: 180 cm 

o wysokość: 200 cm  

 

 

 

 

szt. 
3 

    

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

koszty transportu i dostawy, 

2. Termin wykonania zamówienia: do 5 dni  roboczych w jednorazowej dostawie 

3. Warunki dostawy: 

4. Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie 

transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami   

określonymi w Formularzu Oferty. 

5. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były fabrycznie nowe. Wykonawca 

gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad 

fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność 

towarów z opisem przedmiotu zamówienia).  

6. Wymagana gwarancja na asortyment w pozycji 1-3 formularza oferty– minimum 12 

miesięcy lecz nie mniej niż producenta,. 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 

dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

   

 

………………………., dnia ………………………   

 

 

                  ……………………………… 

         

                     podpis Wykonawcy  


