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Zapytanie ofertowe 
 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia: Usługa zaprojektowania i wykonania wizytówek, druków 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia : 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wykonania wizytówek, 
druków i kopert z logo UMS, wykonanie dzienników portowych, maszynowych etc dla 
Urzędu Morskiego w Szczecinie.  
 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do 
niniejszego zamówienia. 

 
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  

 
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej  jest najniższa cena brutto 

 
4. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami 
 

Ewa Rusiecka , tel. 91 4403 458,fax: 91 4403 468 
 email:erusiecka@ums.gov.pl 

 
5. Oferta powinna zawierać: 

 
a) Nazwę i adres Wykonawcy 
b) cenę jednostkową netto 
c) stawkę podatku VAT 
d) cenę brutto 
e) termin wykonania zamówienia od  07.01.2017 r. do 06.01.2020 r. (umowa na 

3 lata) 
f) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
g) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty  
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.11.2016 r. do godziny 12.00 na 
adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: „Oferta – usługa  
zaprojektowania i wykonania wizytówek, druków i kopert z logo oraz wykonanie 
dzienników portowych, maszynowych etc dla Urzędu Morskiego w Szczecinie”. 



            
 
            

7. Załączniki do oferty : 
Załącznik Nr 1  - opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik Nr 2  - opis przedmiotu zamówienia 
 Załącznik Nr 3  - wzór umowy 
8. Informacje dodatkowe : 

- cena wykonania usługi musi zawierać cenę dostawy do siedziby Zamawiającego –    
określonej w § 2 pkt. 3 wzoru umowy  

- ilości określone w zapytaniu będą podzielone na dostawy cząstkowe zależne              
od  potrzeb Zamawiającego 

 
 
 
 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 
 


