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Zapytanie ofertowe
Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
ofedy cenowej na:

Zamawiajqcy, Dyrektor U rzgd u

Szczecin zaprasza do zls2enia

L Tytut zam6wienia:
Dostawa mebli biurowych.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wg asorlymentu
iloSci podanych w wykazie tabelarycznym ponizej:
Wymagany material z ktorego zostanq wykonane meble:

o szafa i komoda: korpusy wykonane z ptyty laminowanej 18mm i oklejone sbrze2em
0,5mm. Wieniec gorny idolny zplyty 25mm, oklejony obrzeZem PCV gr. 2mm.
P6tki, korpus - plyta 18mm/PCV 0,5mm. Plecy wykonane z ptyty HDF,
stopki regulowane.
Drzwi oklei PCV zmm _S rowana

Lp. Opis przedmiotu zamowienia ilosc

1

Szafa na dokumenty, kolor: dqb krolewski
Wym: wys. 194cm, szer, 72cm, glgb. 36cm
dwudrzwiowa, zamykana na zamek+kluczyk
w Srodku szafy 4 p6tki na dokumenty z mozliwoSciq regulacji. 1

2 Komoda, kolor: dqb krolewski
Wym: wys. 11Ocm, szer.'106cm, gtqb.36cm
- Szafka dwudrzwiowa-bezzamka, w Srodku 3 p6tkiz regulacjq
- Szafka jednodrzwiowa - bez zamka, w Srodku 2 p6lki z regulacjq
Nad szafkq dwie szuflady.

1

3

Stolik na telefon okraqlv, kolor: d4b kr6lewski
Wym: wys. 76,Scm, Srednica blatu 60,Scm
Blat stolika wykonany z plyty melaminowej o gruboSci 25mm,
krawqdzie wzmocnione specjalnq taSmq ochronnq o gruboSci 2mm.
Noga metalowa.

1

4. Stol konferencyinv, kolor: dqb krolewski
Wym: wys. 74-77cm, szer. 100cm, dlugoSd 200cm, szer. n62ek 6cm,
dl. segmentu: 100cm
Blat z plyty melaminowej o gruboSci 25mm, krawqdzie stolu
wzmocnione specjalnq ta6mq ochronnq o gruboSci 2mm. Nogi
metalowe chromowane.

1

5. Krzeslo konferencyjne ISO chrom Producent: Nowy styl.
Wym. wys. B2cm, szer. 54,5cm, gtgb. 42,5cm, wys. siedziska 47cm,
wys. oparcia (liczqc od siedziska) 35cm.
Kolor: C'11(czarny)
Rama: stalowa chromowana
Siedzisko i oparcie: miekkie, tapicerowane.

8



URZAD MORSKT W SZCZECTNTE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 44-03-257 fax: +48 91 43-44-698, e-mail:jduk@ums.gov.pl

lll. Kryteria wyboru ofedy 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 zawierad:
- nazwQ i adres Wykonawcy,
. cenQ jednostkowq netto, wartosc netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formg i koszty dostawy (yezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru proszQ

wy ra2nie to zaznaczyc),
- termin wykonania zam6wienia,
- okres gwarancji,
- termin waznoSci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej,
- zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do

zapytania wzorze u m owy.
Vl. Warunki udziatu w postqpowaniu:

Zlo2enie oferty na formularzu ofefty stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do umowy nr
Zr -l-241 | 1 96 l2l 20 17 : PO- | | -37 I IZZP - I I 363 | 20 17 .

Vll. Miejsce itermin zlo2enia oferty:

Ofertq naleZy zloZyc w zamknigtej kopercie do dnia 28.09.2017 r. do godz. 15:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Kancelaria
Og6lna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem ,,oferta na dostawg mebli biurowych".

Vl l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin.
-wymaganytermin realizacji:21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
- ptatno6c: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaznionej

zmia iTtamPortu


