
 

………..….,dnia………… 

…………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

Znak sprawy : TZ2.374.2.2.163.2021.AS 

FORMULARZ OFERTY 

(zamówienie o wartości do 130 000 złotych) 

na wykonanie dostawy pontonu wodnego wraz z przyczepą w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich 

w rejonie półwyspu Helskiego". 

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 14 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Warunki i miejsce dostawy:  

Urząd Morski w Gdyni, OOW Rozewie, ul. Rozewska 17, 84 – 104 Jastrzębia Góra, dostawa w dni robocze  w 

godz. 8.00-14.00. 

3. Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był fabrycznie nowy (nie starszy niż 2020 rok produkcji). 

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 łodzi dostępny na terenie województwa 

pomorskiego oraz zapewnia możliwość dostawy oryginalnych części zamiennych. 

6. Deklarujemy lokalizację  serwisu tj. odległość od miejsca eksploatacji łodzi (za miejsce eksploatacji łodzi 

przyjmuje się: OOW Rozewie, ul. Rozewska 17, 84 – 104 Jastrzębia Góra): 

□  lokalizacja serwisu w odległości powyżej 100 km od miejsca eksploatacji łodzi 

□  lokalizacja serwisu w odległości od 50 km do 100 km od miejsca eksploatacji łodzi 

□  lokalizacja serwisu w odległości do 50 km od miejsca eksploatacji łodzi 

*Zaznaczyć odpowiednie pole za pomocą „x”. 

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

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

9. Oferowany towar (nazwa i typ łodzi oraz przyczepy): 

…………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………, 

IV. Specyfikacja towaru musi zgodna z poniższym opisem: 

Dostawa przyczepy ciężarowej typu platforma do transportowania segmentów służących do zabezpieczania 

wału przeciwpowodziowego.  

1) Łódź typu RIB. Parametry techniczne i wyposażenie: 

• Dopuszczalna liczba osób: co najmniej 7 

• Długość całkowita: min. 4,9m, maks.5,3m 

• Szerokość całkowita: min. 2,1m, maks.2,4m 

• Ładowność łodzi: co najmniej 740kg 

• Długość płaskiej części pokładu: co najmniej 3,7m 

• Dopuszczalna kolorystyka łodzi w odcieniach: niebieski, granat, szary, biały  

• Oznakowanie w formie belki sygnalizacyjnej (światła, lampa dalekosiężna „szperacz”, 

nagłośnienie) z nazwą „Urząd Morski w Gdyni” 

• Kadłub laminowany lub aluminiowy z osłoną stępki wyposażony w konsolę 1 osobową typu 

jockey z owiewką, relingiem, 2 siedziska typ jockeydla załogi, wielofunkcyjny panel sterowania 

• Hydrauliczny układ sterowania  

• Pokład przeciwpoślizgowy, samoodpływowy 

• Płyta pawężowa pod silnik 

• Tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej, liczba niezależnych komór 

wypornościowych: co najmniej 5 

• Zawory spustowe i nadmiarowe, odbojnice, uchwyty asekuracyjne 

• Mocowania do wioseł, bosaka 

• Zestaw naprawczy z pompką 

• Gaśnica z mocowaniem 

• Elektryczna instalacja silnikowa (główny wyłącznik prądu, kable akumulatorowe, dodatkowe 

przewody doprowadzone do masztu, przyciski na konsoli) 



• Elektryczna pompa zęzowa 

• Akumulator żelowy z mocowaniem 

• Elektryczna pompa zęzowa 

• Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 50litrów 

• Silnik zaburtowy Yamaha, Volvo Penta, Honda lub Suzuki o mocy co najmniej 70KM 

o układ rozruchowy elektryczny 

o wielopunktowy wtrysk paliwa 

o sposób trymowania i odchylanie: sterowane elektrycznie 

o w zestawie: śruba, wiązka elektryczna, obrotomierz z kontrolkami, trym 

• Dokumentacja: 

o Deklaracja zgodności 

o Książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych wydana przez oficjalnego importera 

o Instrukcja obsługi wraz z wyposażeniem w języku polskim 

2) Przyczepa podłodziowa do transportu łodzi o wymiarach i DMC dobranymi odpowiednio do masy 

wyposażonej łodzi. Parametry techniczne i wyposażenie: 

• Układ jezdny: pojedyncza lub podwójna oś z możliwością regulacji położenia osi , wodoszczelne łożyska w 

piastach 

• Dyszel typu V, sprzęg kulowy 

• Rama wykonana z profili zamkniętych, spawana, całość cynkowana ogniowo 

• Tylna belka wysuwana i  demontowalna 

• Rolki kilowe, podpory boczne, podpora dziobowa z regulowaną wysokością 

• Wyciągarka linowa 

• Koło podporowe dyszla 

• Instalacja elektryczna zgodna z aktualnymi przepisami o ruchu drogowym 

• Komplet atestowanych pasów ściągających do mocowania łodzi 

• Dokumentacja: 

o Instrukcja obsługi przyczepy w języku polskim wraz z dokumentacją niezbędną do 

zarejestrowania przyczepy. 

3) Pozostałe: 

• Dostarczenie towaru na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

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

transportu towaru na wskazane miejsce dostawy, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi 

łodzi i przyczepy oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Ponadto towar musi być zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu 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     
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