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Zapytanie ofertowe

Zamawifiqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin
zaptasza do zlo2enia oferty na:

1. Tytul zam6wienia
Dostawa recznik6w.

2. Opis przedmiotu zam6wienia
Reczniki bawelniane w ilo6ci 500 sztuk.
- rozmiar: 70x140 cm,
- kolory pastelowe, jednolite,
- gramatura: minimum 5009/m2,
- powinien by6 wykonany z tkaniny bawelnianej typu frotte o zawarto6ci bawelny
10Qo/o, wykonany z przedzy klasycznej (ring spun) o numerze minimum 1611, z
okrywq dwustronnq, pqtelkow4
- posiada6 jedn4 zawieszkq,
- mie6 obszyte brzegi w spos6b tnrualy, zapobiegajqcy przed ich strzqpieniem siq,
= oferowany produkt musi by6 przystosowany do prania mechanicznego z uZyciem
Srodkow piorqcych w temp. do 60oC,
- musi spelniac wymagania normy PN-EN 14697:2007,
- certyfikowany znakiem Oeko-tex@ Standard 100,
- ka2dy egzemplarz musi byl oznakowany w sposob umozliwiajqcy identyfikacjq
wyrobu i producenta, zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami.

Do oferty musi by6 dostarczony wz6r oferowanego rgcznika, odpowiadajqcy
parametrom wskazanym w opisie oraz deklaracja zgodnoSci wystawiona przez
producenta wyrobu lub jego upowaZnionego przedstawiciela potwierdzajqca
zgodnoS6 z norme PN-EN 14697:2007.
Rgcznik oferty wygrywaj4cej pozostaje u Zamawiajqcego jako wz6r do por6wnania
przy dostawie.

3. Kryteria wyboru ofefty najkorzystniejszej
Najni2sza cena

4. Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257,fax.91 4 343-698, e-mail: iduk@ums.oov.pl.

5. Informacje dodatkowe:
Termin realizacji: 14 dni od daty zlo2enia zam6wienia
Platne przelewem 14 dni od daty dostarczenia towaru i faktury.
Miejsce dostawy: Magazyn nr 3 Urzqdu Morskiego w Szczecinie, ul. Swiatowida 16c,
71-727 Szczecin.



6. Ofefta powinna zawieral

a) nazwe Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq netto
d) stawkg podatku VAT
e) cenq brutto
f) termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaZnionej

7. Miejsce itermin zlo2enia ofefty

Ofertq nale2y zlo2ye w zamkniqtej kopercie do dnia 18.04.2016 r. do godziny 12:00
na adres Urzqd Morskiw Szczecinie Plac Batorego 4,70-207 Szczecin
Zesp6l ds. Zam6wieh Publicznych pok. 110 z dopiskiem :(oferta na rgczniki baweNniane)

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaznionej
zup. Dyrektc 4,,/riqrskicgo
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