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Zapytanie ofertowe
Zamawialqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprcsza do zlo2enia oferty cenowej na:

l. Tytul zam6wienia:
Dostawa progow kablowych Defender OFFICE,

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:
Dostawa prog6w kablowych Defender OFFICE wedlug ponizszego wykazu:

| | | . Kryte ria wyboru oferty naj ko rzystn iejszej :

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 zawieral
- nazwg i adres Wykonawcy,

Lp Nazwa iopis przedmiotu J.m ilo56 Producent

1.
PrOq Rablowv Defender OFFICE- kolor szarv
dlugo66 : 870 mm
szeroko66: 120 mm
wysoko56:21 mm
kanaly: 4
Srednica (kanaty): 10 mm, 12mm,12 mm, 10
mm
material: PU ( poliuretan )
klasyfikacja ochrony przeqiwpo2arowej : Bl
(zgodnie z DlN4102 )

16 Adam Hall

2.
PrOq Rablowv Defencler OFFICE luk 90 stopni -
kolor szaru
Element luku 90 stopni do budowy trasy
kablowej z element6w podstawowych
najazd6w OFFICE.
waga: 0,3 kg
temperatura pracy: -30'C do +60"C
klasa palno6ci: Bl

szt. 2 Adam Hall

3
uroo KaDtowv Detencter oFFlcE, zaKonczenie -
kolor szarv
Kotic6wka do budowy trasy kablowej z
element6w podstawowych najazd6w OFFICE.
waga: 0,2 kg
temperatura pracy: -30"C do +60'C
klasa palnoSci: 81

szt. 1 Adam Hall
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- cenQ jednostkowA netto, cenq jednostkowq brutto, wadoSc netto i brutto za wlw towar
+ StaWKa VAT.

- formg i koszty dostawy (ezeli transport nie jest wliczony w cene towaru proszQ
wy ra2nie lo zaznaczy c),

- termin wykonania zam6wienia - 7 dni kalendarzowych od daty wyslania zam6wienia.
- okres gwarancji dla kazdej pozycji asoftymentowej,
- termin waznoSci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej.

Vl. Miejsce itermin zlo2enia oferty:

Ofertg nale?y zloZyc w zamknigtej kopercie do dnia 15.1'1.2016 r. do godz. 12:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Zesp6l ds.
Zam6wief Publicznych pok. 110 z dopiskiem,,oferta na dostawg progow kablowych" -
nie otwierac przed 15.11.2016 r., godz. 12:00.

Vll. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin
- wymagany termin realizaqi:7 dni kalendarzowych od daty wyslania zam6wienia.
- ptatno6c: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaznionej

arhs


