
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474,  fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

 
Znak: BONn –II / 374/12/02/15, PO-II-379/ZZP-1/134/15 data:  2015-11-13 

Adresat: Wzór tel.:   
fax.:  

Nadawca: Urząd Morski w Szczecinie 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 
ul. Światowida 16 c 

tel.:  91 440 33 34 
fax.:  (+48 91) 421 52 61 

Dot.: Zapytanie na realizację zamówienia pn. Przetarcie surowca tartacznego sosnowego na tarcicę nieobrzynaną, 
deski sosnowe, krawędziaki/belki na potrzeby Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. 

Ilość Stron:  1 

� Pilne � Do recenzji � Proszę o komentarz � Proszę o odpowiedź � Proszę przekazać dalej 

 

Urząd Morski, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na realizację zamówienia pn.  

Przetarcie surowca tartacznego sosnowego na tarcic ę nieobrzynan ą, deski sosnowe, 

kraw ędziaki/belki na potrzeby Bazy Oznakowania Nawigacyj nego w Szczecinie . 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1  do zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania prac: 

a. Termin realizacji omówionego zamówienia ustala się na 14 dni od podpisania umowy. 
3. Osoby odpowiedzialne za kontakt z Wykonawcami: 

– Marcin Lenartowicz, 91 44 03 334 tel. 609 690 427, 

– Maciej Zarębski, 91 44 03 334 tel. 605 849 345 

4. Oferta powinna zawierać: 

a.    wypełnioną formularz oferty, stanowiącą załącznik nr 2  do zapytania ofertowego, 

b. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjalnym technicznym, stanowiące  

       załącznik nr 3  do zapytania ofertowego, 

c.    zatwierdzony projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4  do zapytania ofertowego, 

e.  potwierdzona kopia dokumentów rejestracyjnych firmy – wpis do rejestru sadowego lub wpis  
       do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

5. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.  

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.11.2015 r. do godz. 10:00,  

   w Zespole ds. Zamówie ń Publicznych, pok. nr 110, w siedzibie Urzędu Morskiego,          

   Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Oferta na Przetarcie surowca    

   tartacznego sosnowego”.        

 Z poważaniem 

 

 


