URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 44 03 458, fax: +48 91 44 03 468, e-mail: ebachul@ums.gov.pl

Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania wizytówek, druków i
kopert z logo oraz wykonanie dzienników portowych, maszynowych etc dla
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Znak:

data:

AG-I- 3665/1/9/15 PO-II-379/ZZP-2/200/15

WEDŁUG ROZDZIELNIKA

Nadawca:

2015-11-09

tel.: 091-

Adresat:

Ewa Bachul
ST. Inspektor
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
p. 322

fax: 091-

tel.:
fax:
e-mail

(+48 91) 4403 458
(+48 91) 4403-468
ebachula@ums.gov
.pl

Dot.: Zapytanie ofertowe
Ilość Stron:

Pilne

Do recenzji

Proszę o komentarz

Proszę o odpowiedź

Proszę przekazać dalej

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę
zaprojektowania i wykonania:
W części I - wizytówek+ projekt,
- kopert z logo + projekt,
- druk A 4 jednostronny, samokopia + projekt,
- druk A 4 jednostronny + projekt,
- druk A 5 , dwustronny, 250 g/m2 + projekt
- druk A 6 , dwustronny, 250 g/m2 + projekt
W części II- dzienników (portowy, pokładowy, pokładowo-maszynowy,
maszynowy, ruchu statków, prac podwodnych),
Wykonawca może złożyć ofertę na Część I lub część II lub na całość
zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określone są w zał. Nr 1 i zał. Nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego i są umieszczone na stronie
internetowej UMS.
Okres realizacji zlecenia od 07.01.2016 r. do 06.01.2017 r.
Prosimy o złożenie oferty cenowej zawierającej informację o:
- wartości do zapłaty netto +.... % VAT i wartości brutto,
(cena wykonania usługi musi zawierać cenę dostawy do siedziby Zamawiającego).

Jedynym kryterium wyboru jest cena brutto.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków wzoru umowy
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Bachul
tel./fax 4 403-458, e-mail: ebachul@ums.gov.pl
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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 44 03 458, fax: +48 91 44 03 468, e-mail: ebachul@ums.gov.pl

Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie do dnia 18.11.2015 r. do godz.
12.00 na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70 – 207
Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. 110.
Z dopiskiem: „ Wykonanie dzienników, wizytówek oraz kopert – nie otwierać
przed 18.11. 2015 r. godz. 12.00”.

Z poważaniem

