
 
tel.: +48 91 44

 

  
Znak: ZT-I-241/3/2/16              

Adresat: według rozdzielnika  

Nadawca: Rafał Wołoszun 

Z-ca Naczelnika Wydziału 

Urzędu Morskiego w Szczecinie
Dot.: Zapytaniaofertowego 

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

 
Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do 
ozdobnego z wytłoczonym logo UMS wg. poni
 
Teczka z papieru ozdobnego w kolorze granatowym 
chropowaty marmur) z tłoczonym logo
Wymiary teczki: po zło żeniu ok.
formatu A4. Poni żej wzór teczek oraz logo:
 

 

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

 
91 44-03-380  fax: +48 91 43-44-698, e-mail: rwoloszun@ums.gov.pl

              PO-II-379/ZZP-1/7/16 

 

 

ca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Proszę o odpowiedź �Proszę przekazać dalej 

inie zaprasza do złożenia oferty cenowejna dostawę
ozdobnego z wytłoczonym logo UMS wg. poniższego wzoru: 

Teczka z papieru ozdobnego w kolorze granatowym ( gramatura 280- 300g/
tłoczonym logo  (średnica minimum 60mm) oraz nadruku w 1 kolorze. 

ok.  222x314 mm tak by mo żna było przechowywa
ej wzór teczek oraz logo:  

 

 

@ums.gov.pl 

data: 09.02.2016 r. 

tel.:   

fax:  

 

tel.: (+48 91) 44-03-380 
fax:  (+48 91) 43-44-698 

Ilość Stron:  2 

250 szt .teczek z papieru 

300g/m2, struktura: 
oraz nadruku w 1 kolorze. 

na było przechowywa ć dokumenty 
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Termin realizacji: 30 dni od daty zamówienia. 
 
 
 Prosimy o ofertę zawierającą informację o: 
 
 - formie dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę wyraźnie to zaznaczyć), 
 - wartości netto i brutto za w/w towar + stawka VAT, 
 - terminie ważności oferty, 
 - formie płatności. 
 Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Rafał Wołoszun, tel. 091 – 44 – 03 – 380, 
609 – 693 – 281; e-mail: rwoloszun@ums.gov.pl 
 
Ofertę prosimy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 18.02.2016 r. do godz.12.00 na adres: 
Urząd Morski  w Szczecinie , Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin,  Zespół ds. Zamówień Publicznych 
pok. 110 z dopiskiem”Oferta na dostawę teczek ozdobnych – Nie otwierać przed 18.02.2016 r.” 
 
         Z poważaniem 
 
 


