
 

………..….,dnia………… 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

Znak sprawy : TZ2.374.2.2.74.2021.AS 

FORMULARZ OFERTY 

(zamówienie o wartości do 50 000 zł netto) 

na wykonanie dostawy zestawu do montażu przegród mobilnych w ramach projektu „Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej". 

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)…………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

   Cena brutto ogółem :………………………………  zł 

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

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

1. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy. 

2. Warunki i miejsce dostawy:  

Urząd Morski w Gdyni, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia, dostawa w dni robocze  w godz. 8.00-14.00. 

Dostarczenie zestawu (zwany w dalszej części formularza towarem) na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór 

końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



3. 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).  

4. Wymagana gwarancja na ww. towar – minimum 12 miesięcy, od daty otrzymania towaru przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny towaru oraz zapewnia możliwość dostawy 

oryginalnych części zamiennych. 

6. Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 1. 

7. Na dostarczony towar udzielamy ……. miesięcznej gwarancji. 

IV. Specyfikacja towaru musi zgodna z poniższym opisem: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń, narzędzi i innych elementów niezbędnych do 

montażu mobilnych systemów przeciwpowodziowych w rejonie Krynicy Morskiej. Parametry techniczne i 

wyposażenie: 

1) Palnik propan-butan LPG z kartuszem CFH GERMANY PIEZO COMPACT PC 140 – szt.2 

2) Dmuchawa akumulatorowa do liści DUB362Z 2x18 V z akumulatorami i ładowarką – szt.2 

3) Akumulatorowa zakrętarka udarowa MAKITA DTD155RFJ 140Nm 1/4"18V 3,0Ah Li-Ion – szt.1 

4) Pokrętło nastawne do gwintowników BETA 435/4 – szt. 2 

5) Komplet 3 gwintowników ręcznych Beta 431 HSS GWINT METRYCZNY M24X3 – kpl.2 

6) Narzynka okrągła, gwint metryczny M24x3, HSS BETA 442/24 – szt.2 

7) Oprawka do narzynek BETA 444/4 – szt.2 

8) Klucz nasadowy grzechotkowy uniwersalny SCHMITH SKNU-8-21 -szt. 10 

9) Agregat prądotwórczy HONDA EU30I – szt.1 

10) Walizka narzędziowa na kółkach pusta Beta 2037/TV – szt.2 

11) Klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z kulistą końcówką Beta 96BPC 10mm – szt.10 

12) NASADKA 1/4" Z KOŃCÓWKĄ TRZPIENIOWĄ 10 MM Beta 900ME/10 – szt.4 

13)  Klucz oczkowy odsadzony jednostronny BETA 91/36 – szt.5 

14) Ramię manewrowe do kluczy model 91 BETA 92/2 – szt.2 

15) Kuźnia klucz oczkowy RWKb 13x17mm 1-111-28-101  - szt.5 

16) Wózek transportowy platformowy, koła pneumatyczne, 400kg, Stach III – szt.2  

17) Ręczny wózek paletowy Jungheinrich AM 22, 2200kg z widłami 1360mm – szt.1 

18) Inne: 

a) Wykonawca musi dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim. Dostarczenie 

towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w 

tym koszty transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia 

użytkowników w zakresie obsługi oraz zasad bezpiecznego użytkowania. 

c) Towar musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu 

oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. 



 

V. Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń. 

………………………., dnia ………………………   

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

                           podpis Wykonawcy     


	FORMULARZ OFERTY
	I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
	II. Nazwa i adres WYKONAWCY
	III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
	IV. Specyfikacja towaru musi zgodna z poniższym opisem:
	V. Oświadczenie Wykonawcy


