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(numer wniosku nadany przez Zesp6l ds. Zam6wieri publicznych)
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(numer wniosku nadany przez kom6rkg organizacyjnq)

Zapytanie ofertowe

Zamawiaiqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Sjiefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do zlo2enia ofertv na:

1. Tytul zamowienia:
Dostawa artykul6w alu miniowych.

2. Opis przedmiotu zamowienia:
Artykuly aluminiowe wedlug ponizszego wykazu:

Lp Nazwa artykulu - wyrobu
J.m. iloS6

1
Ptaskownik aluminiowy 40 x 5 gat. 6060T6 - 1B mb tj. (3 x 6 mb)
- dlugoSi ciQcia 6 mb : 2,g mb -r 3,2 mb tj. (3 x 2,g mb i 3 x 3,2 mb) Kg 9,90

2
PlasKowniK aluminiowy 40 x 'l 0 gat. 6060T6 - 12 mb tj. 12 mb (2 x 6 mb)
- dlugoS6 ciecia 6 mb:3 x 2 mb tj.(6 x 2mb) kg 13,20

J
Kqtownik aluminiowy 40 x 40 x 4 gat. 606 -

5 x2,5 mb i 5 x 3,5 mb') Kg 24,60

4
Blacha aluminiowa 3,0 x 1000 x 2000 gat. 10S0A H24
- w catoSci Kg 33,00

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najnizsza cena.

4. Osoba/y upowazniona/y do kontakt6w z Wykonawcami.
Piotr Glowa tel. (91) 44-03-565, fax. (91)43-46-698, pgtowa@ums.gov.pl

5. Oferta powinna zawierac:
a) nazwQ Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq jednostkowq netto, warto66 netto i brutto za ww. towar (bez kosztow

transportu)
d) stawkq podatku VAT
e) formq i koszt dostawy dotyczy Wykonawc6w spoza Szczercina i okolic (odbior

wlasny przezza.mawiaiqcego z terenu miasta szczecina i okolic)f) termin wykonania zamowienra
g) termin waznoSci oferly
h) okres gwarancji
i) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej



6, Miejsce itermin zlo2enia oferty.

Ofertq nale?y zlo2y6' w zamknigtej kopercie do dnia 29.06.2016 r, do godziny 12:OO
na adres Urzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-2ClT Szciecin, 

-

Zespol ds. Zam6wieri Publicznych, pok. 110 z dopiskiem:
(oferta na dostawq artykulow aluminiowych).

7. Informacje dodatkowe:
- wymagany termin realizacji: do 14 dni kalendarzowych od daty:lam6wienia,
- platnoS6 przelewem min. 14 dni od daty dostarczenia towaru i ferktury,
- w przypadku Wykonawcy spoza terenu Szczecina i okolic dosterwa do magazynu
w SwinoujSciu przy ul. Firiskiej 4 (odbi6r wlasny przezZamawiajEcego z terenu
miasta Szczecina i okolic)

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowa2nionej

Iriegoz up. Dlrekto
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