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Szczecin, dniaT lipca20l6 r.

Zapytanie ofertowe

Zarnawraj?cy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do zhoilenia oferly na:

1. Tytut zamowienia:
OBSI,UGA SPRZ4TU REZBRW STRATEGICZNYCH
w okresie od01.01.2016 r. do 3t.12.2017 r.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
A. Comiesigczne uruchamianie (po 15 min. z wyj4tkiem m-cy: wrzesieri 2016 r.
i wrzesieri 2017 r.) zespol6w pr4dotw6rczych zgodnie z planem przegl4dow
i Konserwacji Sprzgtu Rezerw Strategicznych w Urzgdzie Morskim w Szczecinie.

B. Przeprowadzenie okresowego przegl4du, pr6bne uruchomienie (30 min.
w miesi4cach: wrzesien20l6 r. i wrzesief 2017 r.), wymianapLynu chNodzqcego
(wrzesieri 2016 r.) w agregatach pr4dotw6rczych (FI 60 cG orazFl 100 cp)
i sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej orM pracy pod, obciq;zeniem
zespol6w pr4dotw6rc zy ch b Edqcych w zasobach r ezerw strate gicznych :

ZP-6,5 31400 - 2 szt. (magazyn Szczecin)
SMG-10 TE-V - 2 szt. (magazyn Szczecin)
GlOTFV
GESAN L-30
FI60 CG
FI 1OO CP

- 1 szt. (magazyn Szczecin)
- I szt. (magazyn Szczecin)
- | szt. (magazyn Szczecin)
- | szt. (magazyn Swinouj5cie)

C. Zapewnienie niezbgdnych plyn6w eksploatacyjnych (ptryn do chlodnic - wrzesieri
2016 t., olej silnikowy), czgsci zarniennych i paliwa do wykonania wymienionych
czynnoSci.

D. Platnos6 zarcarizacjg w miesi4cach: wrzesi en2016 r., grudzieh2016 r.,
matzec2017 r., czerwiec 2017 r., wrzesiefr 2017 r., grudzien2}r7 r.,
- pol6,66%o wartoSci zam6wienia (platnoS6 przelewem w przeci4gu 14 dni od dnia
do starczenia faktury).

3. Warunki udzialu w postgpowaniu:
Posiadanie uprawnieri i sprzgtu do wykonaniazadartzawartychw opisie przedmiotu
zam6wienia (pkt.2; ppkt. A i B).



4. Ktfieria wyboru oferty najkorzystniej szej :

7 lipca 2016

ZamSwienie zostanie udzielone wykonawcy, kt6ry zaproponuj enajnihszqceng brutto.

5. Osoby upowaZnione do kontakt6w z wykonawcami:
Marek Stasiak, unqdMorski w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4,

pok6j 113, telefon 91 4403433
Sylwia Kubicka, IJruqdMorski w Szczecinie, plac stefana Batorego 4,

pok6j 1 13, telefon 91 440 34 09

6. Oferta powinna zawier ac:
a) nazwE wykonawcy
b) adres wykonawcy
c) ceng netto
d) stawkg podatku VAT
e) ceng brutto
f) termin wykonania zam6wrcnia
g) okres gwarancji
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaZnionej
i) zgodg na podpisanie umowy na warunkach zawartychw zal1czonym do zapfiania

wzoTze umowy.

7. Miejsce i termin zNoheniaoferty:
A. Oferlg nale2y zNoLyc wjednym egzemplaruu
B. Oferta powinna byi sporz4dzona czTtelnie, w jgzyku polskim , z podaniem ceny

netto + podatek VAT : cena brutto za ca\oS(, zam6wienia
C.ofertyna|e2yskladaiwnieprzejr,y't@chkopertach,

na adres:

Urzqd Morski w Szczecinie,T}-2}7 Szczecin, Plac Stefana Batorego 4
ZespSl ds. Zamriwier[ Publicznych - pok.llO

Na kopercie tale?y umiesci6 napis:
oferta: ,,oBstr-ucA SPRZETU REZERW srRATEGrczNycH,, -
nie otwierac pr2ed26.07.2016 r. godz. 12.00

D. Termin skladania ofert: do dnia26.07.2016 r. do sodz. 12.00

8. Zalqczniki do oferty:
A. kserokopie uprawnieri do wykonania czynnoSci zawarte w opisie przedmiotu

zam6wienia(pkt.2;ppkt. A i B)
B. upowaznienie podpisane przezwykonawca dla osoby upowaznionej.

9. Informacj e dodatkowe:
A. magazyn Szczecin - ul. Swiatowida 16c
B. magazyn SwinoujScie - ul. Firiska 5

z up. Dyrektora Urzqdu lvlorskiego

Zen i
Z-eaOy.cttotcig'Oznakcwani gacyjneso


