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………………,dnia………………… 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
Znak sprawy TZ2.374.2.2. 145 .3.2020.ASZ 
 
 

FORMULARZ OFERTY  

(zamówienie o wartości do 130 000 zł) 

    na dostawę tablic DIBOND szt. 445 i naklejek informacyjno-ostrzegawczych z folii 

samoprzylepnej szt. 639 oraz  tablic DIBOND z nadrukiem szt.235 dla potrzeb  

Urzędu Morskiego  w  Gdyni  

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, fax) :………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

łącznie koszt netto: ………………………………..…  zł 

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

wartość brutto ogółem:………………………..,…..… zł 

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

w tym: 

A. tablica DIBOND wymiarach 0,60 m x 0,70 m 

cena netto/szt.…………x 80 szt. = …………..zł 

B. tablica DIBOND wymiarach 0,35 m x 0,50 m 

cena netto/szt.…………x 315 szt. = …………..zł 

C. tablica DIBOND wymiarach 0,35 m x 0,20 m 

cena netto/szt.…………x 50 szt. = …………..zł 

D. tablica DIBOND z nadrukiem wymiarach 0,60 m x 0,90 m 

cena netto/szt.…………x 10 szt. = …………..zł 

E. tablica DIBOND z nadrukiem wymiarach 0,30 m x 0,50 m 

cena netto/szt.…………x 217szt. = …………..zł 

F. tablica DIBOND z nadrukiem wymiarach 0,20 m x 0,35 m 
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cena netto/szt.…………x 8 szt. = …………..zł 

G. naklejka o wymiarach 0,35 m x 0,50 m 

cena netto/szt.…………x 485 szt. = …………..zł 

H. naklejka o wymiarach 0,20 m x 0,35 m 

cena netto/szt.…………x 43szt. = …………..zł 

I. naklejka o wymiarach 0,60 m x 0,70 m 

cena netto/szt.…………x 68 szt. = …………..zł 

2. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu projektu naklejek do akceptacji wg opisu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 3 oraz wzorów tablic załączniki od 4 - 6 .   

3. dostawa jednorazowa. Zamawiający dopuszcza dostawy wykonywane w dwóch 

ratach, jednak faktura będzie wystawiona po dostarczeniu całości zamówienia. 

4. termin realizacji powyższej dostawy : do 14 dni od dnia podpisania umowy.  

5. wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

niniejszego zlecenia, w tym koszty transportu i dostawy. 

6. o terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na co najmniej jeden 

dzień przed dostawą. 

7. towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie 

transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

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

umowy  i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

………………………., dnia ………………………   
……………………………… 

         podpis Wykonawcy  


