
Zalqcznik nr 4 :

do Regulaminu
udzielania zamowiei publicznych

w Urzgdzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO-ll-379lZZP-11124117 Szczecin, dnia21.03.2017r.
(numer wniosku nadany pzez Zesp6l ds. Zam6wieh Publicznych)

zT-t-241157t2017
(numer wniosku nadany pzez kom6rkg organizacyjnq)

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaptasza do ztozenia oferty na:

1. Tytul zam6wienia:
Dostawa ceramicznych kuchenek jednopalnikowych FIRST 5096-4 w lqcznej
ilo5ci 32 sztuk.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
Jednopalnikowa kuchenka elektryczna ceramiczna na podczerwie6.
Dziala na zasadzie promieni podczerwonych (infrared).
Elastyczne ustawienia temperatury i mocy.
Ostrzezenie przed gorEcq powierzchniq.
. Moc:2000W
. Wysoka zywotno5c elementu grzejnego
. Wysoka twardo66 plyty
. Elastyczne i ustawienie mocy cieplnej
. Zegar
. 4 cyfrowy wy6wietlacz LED
. Automatycznewylqczanie
. Ostrzezenie przed gorqcq powierzchnia
. Element grzejny @ 20 cm

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszejjest najnizsza cena brutto.

4. Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami:
Merytorycznie Inspektor ds. Zaopatrzenia - Pani Julita Szlapihska
tel. kont. 91 44 03 428; e-mail:jszlapinska@ums,gov.pl

5. Oferta powinna zawierae:
a) nazwe Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq netto
d) stawkq podatku VAT
e) cenq brutto
0 termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej
i) warunki platno6ci
j) formg dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru, proszQ

wyraZnie to zaznaczyc)
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Miejsce itermin zlo2enia oferty
Ofertg nale?y zloZyc w zamkniqtej kopercie do dnia 29.03.2017r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Og6lna Urzgdu pok. 130 z dopiskiem: (Oferta na dostawg kuchenek
FrRST)

Informacje dodatkowe *

Wymagany termin realizacii zam6wienia: 14 dni od daty zam6wienia
Ptatno6i: przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wrazz fakturq
Towar nale2y dostarczy6 do Magazynu nr 3 Urzqdu Morskiego w Szczecinie
ul, Swiatowida 16 c

7i r.s

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowa2nionej

7.


