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Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprasza do zNo2enia oferty cenowej na:

l. Tytut zam6wienia:
Dostawa myjki wysokoci5nieniowej (zaburtowej) Karcher HD 10125-4 S Plus,

ll. Opis przedmiotu zamowienia:
1, Dostawafabrycznie nowej myjki wysokoci6nieniowej (zaburtowej) na wodg brudnq

Kdrcher HD 10125-4 S Plus - szt. 1

Wvposa2en ie stand ardowe :
r Pistolet Easy Press,
o WqZ wysokoci5nieniowy 10 m,
o Lanca spryskujqca 1050 mm,
o Dysza tr6jstopniowa (0' 125" I 40'),
o Dysza rotacyjna,
o Zabezpieczenie przed skrgcaniem

siq wgza wysokoci5nieniowego,
o System Servo Control,
o Wstgpny filtr wod!,
o Zabezpieczenie silnika z wySwietlaczem LED,
o Wska2nik poziomu oleju,
r Kabel zasilajqcy 5 m.

WyposaZe n ie dod atkowe :

o WqZ wysokoci6nieniowy na przedtuZenie (20m),
o ZNqczka do pol4czenia wgzy,
o WqZ doprowadzalqcy wodg, 25m PrimoFlex Plus,
o Filtr zzawotem zwrotnym.

| | l. Kryteria wyboru oferly najkorzystniejszej:
NajniZsza cena

lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: jduk@ums.gov,pl.

V. Oferta powinna zawiera6,:
- nazwg i adres Wykonawcy,
- cene jednostkowq netto, warto6d netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formg i koszty dostawy (jezeli transporl nie jest wliczony w cene towaru proszg

wy r a2nie to zaznaczy c),
- termin wykonania zam6wienia - do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
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- okres gwarancji,
- termin wazno6ci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaZnionej,
- zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do zapytania

wzotze umowy.

Vl. Miejsce itermin zlohenia oferty:
Ofertq naleZy zlo2y6, w zamknigtej kopercie do dnia 03.11 .2016 r. do godz. 12:00 na adres.
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Zesp6l ds.
Zam6wiefi Publicznych pok. 110 z dopiskiem ,,oferta na dostawg myjki
wysokociSnieniowej HD 10125-4 S Plus" - nie otwierac przed 03.11 .2016 r., godz. 12:00.

Vl l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin.
- wymagany termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
- ptatnoS6: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.

Vlll. ZaNqczniki:
Wz6r umowy -Zalqcznik nr 1.

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaznionej
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