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………..….,dnia………… 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

 

Znak sprawy TZ2.374.2.2.207.3.2.2020.ASZ 
                       

                          
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 

na wykonanie dostawy ubrań termoaktywnych  z membraną 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: …………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

   Wartość brutto ogółem (suma poz. z kolumny 7): ………………………………  zł 

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

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

 

Lp. Dokładna nazwa materiału Producent 
i model 

jm. ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

Brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Kurtka termoaktywna z membraną 

KURTKA 

Kurtka z dopinanym kapturem, zapinana z przodu 
na rozdzielny, dwusuwakowy zamek 
błyskawiczny. Zapięcie przodu osłonięte dwiema 
plisami zapinanymi na zatrzaski. Plisy zakrywają 
również lewą kieszeń wewnętrzną zapinaną na 
zamek błyskawiczny umieszczoną na wysokości 
linii piersi. Kurtka od wewnątrz odszyta jest 
układem ocieplającym. Kieszenie boczne kurtki, 
są skośne, cięte z patką, zapinane ma zamki 
błyskawiczne oraz patki z odcinkiem taśmy 
samoczepnej. Kołnierz kurtki wykonany jest w 
kształcie podwyższonej stójki z kieszenią w tylnej 
części służącą do schowania kaptura do 
wewnątrz. Kieszeń stójki zapinana w trzech 
miejscach na taśmy samoczepne umieszczone 
wewnątrz. Kaptur dopinany do podkroju szyi za 
pomocą zamka błyskawicznego. Do podkroju 
wszyta listwa z zamkiem błyskawicznym do 
wpięcia kaptura. Kaptur odszyty jest dzianiną typu 
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polar .Kaptur regulowany w części twarzowej i w 
tyle wysokości kaptura. Zapięcie kaptura na 
szerokość plisy przodu przy pomocy taśm 
samoczepnych. Wysunięty przód kaptura tworzy 
imitację daszka. Wszyte na krańcu daszka 
wzmocnienie umożliwiające jego formowanie. Na 
lewym przodzie kurtki u góry naszyty jest 
prostokąt z taśmy samoczepnej przeznaczony do 
umieszczenia logo. Rękaw wykończony w dole 
mankietem, w którym wprowadzona jest taśma 
elastyczna. Obwód kurtki w dole regulowany jest 
za pomocą taśmy elastycznej wszytej po obu 
stronach szwów bocznych kurtki. Kurtka 
wyposażona w ocieplacz dopinany za pomocą 
dwóch zamków błyskawicznych , umieszczonych 
równolegle do zapięcia przodu oraz zapinek 
umieszczonych w dołach rękawów, podkrojach 
pach i na stójce. Szwy kurtki są przestębnowane i 
podklejone taśmą uszczelniającą.  Materiał 
zewnętrzny z powłoką typu DWR zapobiegającą 
wchłanianiu wody, wsiąkaniu. 

• wodoodporna min 15 000 mm/m2 słupa 
wody 

• oddychalność min 10 0000 g/m2/24 h 

• kolor: szarozielony, jasnozielony, zielony 

OCIEPLACZ 

Ocieplacz dopinany jest do kurtki na zamek 
błyskawiczny umieszczony w krawędziach 
przodów oraz na zapinki zamocowane w dołach 
rękawów, podkrojach pach i na stójce. Rękawy 
wykończone mankietem, w mankietach wszyta 
taśma elastyczna. Dół ocieplacz wykończony 
tunelem w którym znajduje się sznurek elastyczny 
ze stoperami. Na linii podkroju szyjki doszyta jest 
zapinka z zatrzaskiem służącym do dopięcia 
ocieplacza do kurtki. Struktura/rodzaj materiału 
softshell. 

• Rozmiar S-3XL 

2 

Spodnie termoaktywne z membraną 

Spodnie wysokie w stanie, bez paska, zapinane z 
przodu na zamek błyskawiczny i guzik. W górnej 
części przodu wykonane dwie kieszenie ukośne. 
Na tyle spodni karczek dopasowujący górę tyłu. 
Na środkowej części tyłu naszyte wzmocnienia 
wchodzące w szew siedzeniowy sięgające poniżej 
podkroju spodni, wchodzące w szew wewnętrzny 
spodni. Na boku spodni z prawej strony nogawki 
powyżej linii kolan naszyta kieszeń, zapinana na 
napy kryte. Kieszeń boczna gładka. Na linii paska 
po bokach naszyte taśmy z klamrami w celu 
regulacji obwodu pasa. Spodnie od wewnętrznej 
strony ocieplone podszewką. W szwach bocznych 
nogawek u dołu wszyty klin , umożliwiający 
naciągnięcie spodni na obuwie. W dolnej części 

 

szt. 20  

 



 3

nogawek umieszczony gumo sznurek ze stoperem 
służący do dopasowania dołu nogawki do obuwia. 
Materiał zewnętrzny z powłoką typu DWR 
zapobiegającą wchłanianiu wody, wsiąkaniu. 

• wodoodporna min 10 000 mm/m2 słupa 
wody 

• oddychalność min 10 0000 g/m2/24 h 

• kolor: szarozielony, jasnozielony, zielony 
• Rozmiar S-3XL 

X X 
 

RAZEM 

 

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

koszty transportu i dostawy. 

 

1. Termin wykonania zamówienia (trzy dostawy): do 10 dni od daty otrzymania zamówienia. 
2. Warunki dostawy: Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni,  Nabrzeże Duńskie w Gdyni, 

ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze  w godz. 7.30-13.30.             
3. 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).  

4. Zamawiający w formularzu zamówienia określi ilość poszczególnych rozmiarów  kurtek i spodni. 

5. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 

6. Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań 

odnośnie  właściwości membrany i materiałów użytych do produkcji oraz zastrzega sobie możliwość 

żądania innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego. 

 

Ponad to: 

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 oraz warunkami dostawy 

 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 

 

   

 

………………………., dnia ………………………   

 

 

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

         

                     podpis Wykonawcy  
       


