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………………, dnia …………….. 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Znak sprawy : TZ2.374.2.2.152.8.III.2020.GP                 
                       

                          
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 
na wykonanie dostawy farb technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.  

- Część III -farby firmy Jotun 
        (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:……………………………………………………………………… 

NR TELEFONU:………………………………………………………………………. 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

   Wartość brutto ogółem (suma wszystkich poz. z kolumny 9 Formularza Cenowego):     

   ………………………………  zł 

 

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

     ……………………………………………………………………………………………….. zł  

 

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

     ……………………………………………………………………………………………….. zł  

 

a) termin wykonania zamówienia – do 21 dni  od daty podpisania umowy lub udzielenia zamówienia, 

b) warunki płatności: - przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar                        

– z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty 

jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,  

c) koszty dostawy - wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy, 
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d) produkty powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, oryginalnie zapakowane, 

bez wad jakościowych z trwałymi etykietami producenta,   

e) wraz z dostawą należy dostarczyć w j. polskim karty charakterystyki każdego wyrobu w formie pisemnej, 

f) towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania 

oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w formularzu oferty dla każdej ze 

wskazanych grup,          

g) inne: miejscem dostawy towaru jest Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni,  

adres dostawy: ul. Pokładowa 9, 80-561 Gdańsk,  dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00. 

h) cena wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym jest ceną z 1 litr dostarczonego towaru (a nie 

za opakowanie). Faktura wystawiona przez Wykonawcę dotyczyć będzie faktycznie dostarczonych ilości 

towaru, 

i) dostawa wyrobów odbywać się będzie w opakowaniach (pojemnikach) o pojemności wskazanej dla 

poszczególnego asortymentu w formularzu cenowym,   

j) z uwagi na możliwość istnienia różnic w pojemności  farby w opakowaniu w zależności od koloru, 

Zamawiający dopuszcza dla opakowania o pojemności 20 lirów dostawę farby o pojemności od 18-20 

litrów. W przypadku opakowań 5 litrowych pojemności farby są odpowiednio 4-krotnie mniejsze.    

 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy oraz 

projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 

 

 

………………………., dnia ………………………   

 

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

                           podpis Wykonawcy  
       

 


