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. Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaptasza do zlolenia oferty cenowej na:

L Tytul zam6wienia:
Dostawa czajnik6w, telefonow, lampek biurowych oraz kalkulator6w.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:

Lp. Nazwa i opig przedmiotu
zam6wienia

jm. ilo56

1. Aparat telefoniczny SI EMENS
GIGASET DA 710

szt. 20

2. Kalkulator CITIZEN SDC -888 Tll szt, 20

3. Czajnik bezprzewodowy BOSCH TWK
7604 szt. 30

4. Lampka biurkowa FABIA
wyposazo na w larowkg halogenowa
(moc max. 50W; napigcie 230V112V',
trzonek G6.35), uchylne ramiq oraz
oprawQ zar6wki, co umozliwia
precyzyj ne d ostosowan ie o6wietlenia
danej powierzchni do potrzeb
(wyl4cznik ma mozliwoSc uzyskania
slabszego lub silnego strumienia
Swiatta).

szt, 15

lll. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
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 zawierae'.
- nazwg i adres Wykonawcy,
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- ceng jednostkowa netto, warloS6 netto i brutto zawlw towar + stawka VAT,
- formq i koszty dostawy fiezeli transport nie jest wliczony w cene towaru prosze

wyrazn ie to zaznaczy 6),
- termin wykonania zam6wienia,
- okres gwarancji dla kazdej pozycji asodymentowej,
- termin waZno6ci oferty,
- podpis Wykon.awcy lub osoby upowaZnionej.

Vl. Miejsce itermin zloZenia oferty:

Oferlq nale|y zloZyc w zamknigtej kopercie do dnia 9.05.2016 r. do godz.12:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Zesp6N ds.
Zam6wieri Publicznych pok. 110 z dopiskiem ,,ofeda na dostawq czajnik6w, telefon6w,
lampek biurowych oraz kalkulator6w - nie otwierac przed 9.05,2016 r., godz. 12:00.

Vl l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
- wymagany termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty wystania zam6wienia
- platno6c: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru orazfaktury

Podpis Dyrektora Urzqdu lub osoby upowaznionej

z up. Dyrektora kiegu

j4. arks
,,na ihansportu
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