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Szczecin, dnia 6 wrzeSnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4,70-207 Szczecin
zaprasza do zlo2enia oferty na:

1. Tytul zamowienia:
Dostawa pali, desek pomostowych i profili czworokqtnych.

2. Opis przedmiotu zam6wienia poni2ej w tabeli:

LP Nazwa iopis przedmiotu osc

1. Pal zzaostrzeniem a20 cm, L=600cm, szary 105 szt.

2
Deska pomostowa 4,8 x 16,5 x 150 cm, szara 70 szt.

3 Profil czworokqtny I x 23 x 500 cm, szary 1 13 szt.

4 Profil czworokqtny 8 x 23 x 200 cm, szary 7 szt.

Profil czworok4tny 8 x 23 x 150 cm, szary 70 szt.

6. Profil czworokqtny 15 x 15 x 250 cm bez zaostrzenia , szary 20 szt.

7 Profil czworokqtny 8 x 16 x 100 cm, szary 20 szt.

8. Profil czworokqtny 15 x 15 x 150 cm bez zaostrzenia, szary 30 szt,

Zgodnie z nw. aprobatami technicznymi:
1 . Zgodnie z aprobatq technicznq ITB AT-1 5-879912012.
2. Zgodnie z aprobatq technicznq ITB AT-1 5-876612012.

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najnizsza cena

4. Osoba/y upowa2niona/y do kontaktow z Wykonawcami:
Merytorycznie: Piotr Glowa tel. (91) 44-03-565, pglowa@ums.gov.pl
Technicznie: Marcin Lenartowicz tel. (91) 44-03-335,
e-mail: mlenartowicz@ums.gov.pl,

5. Oferta powinna zawierac:
a) nazwg i adres Wykonawcy,
b) cenq jednostkowq netto, warto5c netto i brutto za wN. towar + stawka VAT,
c) formq oraz koszty dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru

proszQ to wyra2nie zaznaczyt),
d) termin wykonania zam6wienia,
e) okres gwarancji,
0 warunki platno6ci,
g) termin waznoSci oferty min. 30 dni,
h) zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym

do zapytania wzorze umowy (zlo2enie oferty jest jednoznaczne z akceptacjq
wzoru umowy)



7

R

6. Miejsce itermin zlo2enia oferty

Ofertq nale2y zlo2y6, w zamknigtej kopercie do dnia 14.09.2017 r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Kancelaria Ogolna pok6j nr 130 z dopiskiem,,oferta na dostawq pali, desek
pomostowych i profili czworokqtnych".

Zalqczniki do oferty:
zalqcznik nr 1 - wz6r umowy

Informacje dodatkowe
- wymagany termin realizacji zam6wienia w nieprzekraczalnym terminie do 7 tygodni

od dnia zawarcia umowy,
- platnoS6: przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wrazz faktur4
: miejsce dostawy: magazyn w Szczecinie przy ul. Swiatowida 16c.

',:i ar lt s
Lril i $pofiu

Morskiego
.l

INSPEKTOR
Hldzialu ZaoPa sportu

P iotr


