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Zapytanie ofertowe

Zamawialqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaptasza do zlo?enia oferty cenowej na:

L Tytut zamowienia:
Dostawa urzqdzefr biu rowych.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:

Lp. Nazwa iopis przedmiotu
zam6wienia

Jm. ilo56

1. Urzqdzenie wielofu nkcyj ne CANON
MAXIFITY MB 2350 szt. 2

2. Podajnik dwustronnych dokument6w,
u mozliwiajqcy automatyczne
podawanie oryginalow w celu
kopiowania i skanowania do
kserokopiarki Canon lR 2520

szt.

3. Tefefaks laserowy Canon L 170 szt. 1

4 Modem UNIVERSAL SEND KIT do
urzqdzenia Canon lR 2520wrazz
dodatkowq pamiqci4 o pojemno6ci
512 MB.

szt. 1

lll. Kryteria wyboru ofefty najkorzystniejszej:
Najnizsza cena

lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: iduk@ums.qov.pl.

V. Oferta powinna zawiera6'.
- nazwQ i adres Wykonawcy,
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- cenQ jednostkowq netto, warto66 netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formq i koszty dostawy (ezeli transport nie jest wliczony w cenq towaru prosze

wy r a2nie to zaznaczy 6),
- termin wykonania zamowienia,
- okres gwarancji dla kazdej pozyqi asodymentowej,
- termin wazno6ci ofedy,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej.

Vl. Miejsce itermin zNoZenia oferty:

Ofertg nale?y zNo2y6, w zamkniqtej kopercie do dnia 12.05.2016 r. do godz. '12:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Zesp6l ds.
Zam6wieri Publicznych pok. '|'10 z dopiskiem ,,oferta na dostawq urzqdzen biurowych" -
nie otwiera6 przed 12.05.2016 r., godz. 12:00.

Vl l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin
- wymagany termin realizaqi:14 dni kalendarzowych od daty wyslania zamowienia
- ptatnoSd: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru orazfaktury

soby upowaznionej
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