
 

Gdynia, dnia ………….. 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

Znak sprawy TZ2.374.2.2.199.3.2020.ASZ 
                       

 
FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

 

na  sukcesywną dostawę wody w galonach 18,9 l oraz dzierżawy 38 urządzeń/ dystrybutorów      

 

I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

ul. Chrzanowskiego 10 

81-338 Gdynia 

 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY 
NAZWA: ……………………………………………………………………………… 

ADRES: ……………………………………………………………………………..…     

NIP: …………………………………………………………………………………… 

TELEFON/Mail:…………………………………………………………………………….. 

OSOBA DO KONTAKTU:…………………………………………………………… 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującym asortymencie: 

 

Cena brutto ogółem (suma wszystkich pozycji z tabeli 6): ………………………………  zł 

    w tym podatek VAT: ………………..… zł 

 

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

 

 

 

 

Lp. Nazwa j.m. 
Cena brutto w 

zł 
Ilość Wartość brutto w zł 

1 2 3 4 5  6 

1 

 

Cena za 18,9 l wody w  

plastikowym galonie 
szt.  1000 rocznie 

……………………. 

(1000*2 lata* cena brutto) 

2 

 

Cena za dzierżawę dystrybutora 

grzewczo-chłodzącego 
miesięcznie  

38 
dystrybutorów 

………………….. 

24(*38*cena za m-c) 

3 

 

Sanityzacja dystrybutora raz na 6 

m-cy 

Jednorazowa 

sanityzacja 1 

dystrybutora 

 38 
………………. 

( 38*4* cena za 1 

sanityzacje dystrybutora) 

4 
Kaucja za wypożyczenie 

stojaków do galonów 
szt.  12 

………………… 

( 12* kaucja za stojak) 

5 
Kaucja za wypożyczenie 

galonów 18,9 l 
szt.  130 

……………… 

( 130* kaucja za galon) 

6 Cena za uszkodzony galon szt    

RAZEM  



 

 

Zamówienie dotyczy : 

 

a) dzierżawy rocznej 38 urządzeń z bezpłatnym montażem od 04.01.2021 do 08.01.2021 r. (adresy 

placówek/ punktów w załączniku ) 

b) sukcesywną dostawę wody w galonach 2000 galonów ( ok. 80  szt. miesięcznie, dostawa 

przynajmniej raz w m-cu) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w: Gdyni ul. 

Chrzanowskiego 10,81-338 Gdynia.  

c) podana cena wody w galonach musi zawierać transport i rozładunek u Zamawiającego 

d) cena sanityzacji urządzenia zawiera również dojazd i usługę serwisanta do miejsc instalacji 

urządzenia. 

e) Serwis lub wymiana urządzenia ma zostać wykonana w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia.  

f) Zawartość minerałów w naturalnej wodzie źródlanej na poziomie ogólnym mineralizacji 300-

380 mg/l  

 

 

Ponad to: 

 

• zamówienia częściowe (miesięczne) realizowane będą na podstawie zamówień 

wysyłanych do Wykonawcy elektronicznie ,których czas realizacji wynosi do 3 dni.  

• termin wykonania zamówienia: od 04.01.2021-31.12.2022 r 

• warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczone 

galony i dzierżawę miesięczną – z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany w 

fakturze rachunek bankowy; 

• do oferty należy załączyć kserokopie potwierdzoną „za zgodną z oryginałem” wyników 

analizy chemiczno- fizycznej wody potwierdzający spełnienie wymagań. 

 

 

 

Woda odpowiadać musi pod względem jakości wymaganiom określonym w przepisach rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2015 r, poz. 1989 z późn. zm.). 

Wymagamy, aby Wykonawca posiadał wdrożony System Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego 

żywności HACCP, zgodnie z wymogami norm DS. 3027 bądź ISO 22000. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i  nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń. 

 

 

     

 

 

………………………., dnia ………………………   

                  ……………………………… 

         

                     podpis Wykonawcy  

 

 

 


