
 

Znak: BONn –II / 374 / 02 / 02 / 16, data: 01. 02. 2016 r.

Adresat: Wzór tel.: 

fax:

Nadawca: Urząd Morski w Szczecinie
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16 c

tel.: (+48 91) 421 52 72
fax: (+48 91) 421 52 61

Dot.: Zapytania ofertowego na przegląd, badanie i atestację kompasów magnetycznych.
Ilość Stron: 1

 Pilne  Do recenzji  Proszę o komentarz  Proszę o odpowiedź  Proszę przekazać dalej

Urząd Morski, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty 

cenowej dotyczącej przeglądu, badania i atestacji kompasów magnetycznych na jednostkach 

pływających BONn do 31.12.2017 r.

Termin wykonania usługi: 4 dni kalendarzowe od zlecenia.

Ilość kompasów:

Kompasy klasy A - 5 szt.

Kompasy klasy B - 6 szt.

Zakres usługi:

- demontaż i montaż na jednostce,

- transport (wykonawca pokrywa koszty transportu kompasu na warsztat i po atestacji 

   na jednostkę),

- przegląd wraz ze wstępną defektacją,

- ewentualne drobne naprawy (uzupełnienie płynów, wymiana uszczelnień, przy    

      zaworach)

- badanie i atestacja. 

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto za całą usługę + 0% VAT. 

   Stawka  0 % VAT - art. 83 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od  

   towarów  i usług  (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

-  termin ważności oferty,

- kserokopię aktualnego uznania klasyfikatora statków do wykonywania badań i atestacji  

   kompasów magnetycznych.  
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Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.02. 2015 r. do godz. 12:00, 

w Zespole  ds.  Zamówień Publicznych  w pok.  nr  110,  w siedzibie  Urzędu  Morskiego 

przy Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Oferta na przegląd, badanie 

i atestację kompasów magnetycznych”.

Osoby odpowiedzialne za kontakt z Wykonawcami:

- Marcin Lenartowicz, tel. 609 690 427,

- Maciej Zarębski, tel. 502 891 488.

          Z poważaniem
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