
URZAD MORSKI W SZCZECINTE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

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

Znak sprawy:
PO-t t -37g/ZZP -2t 1 17 t 1 6
zT-t-z4',U133t3t2016 Szczecin, dn. 04.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe

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

l. Tytut zamowienia:
Dostawa wody mineralnej oraz 2rodlanej w 2016 r.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:

Nr ZT-l-241/1 33/2/201 6. PO-l\-379ZZP-2/1 17/1 6

lll, Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najnizsza cena

lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: iduk@ums.qov,pl,

V. Ofefta powinna zawiera6,'.
- nazwQ i adres Wykonawcy,
- cenQ jednostkowq netto, warto66 netto i brutto zawlw towar + stawka VAT,
- formq i koszty dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cene towaru proszQ

wyra2n ie to zaznaczy 6),
- termin wykonania zam6wienia,
- termin waznoSci ofefty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej.
- zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do zapytania
wzorze umowy.

Vl. Miejsce itermin zloZenia oferly:

Ofedq naleZy zloZy6, w zamknigtej kopercie do dnia 12.05.2016 r. do godz. 12:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zesp6N ds.
Zam5wief Publicznych pok. 110 z dopiskiem ,,oferta na dostawg wody mineralnej oraz
2rodlanej" - nie otwierac przed 12.05.2016 r., godz, 12:00.



uwAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

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

Vl l. Informacje dodatkowe:
- Miejsca dostaw:

Magazyn nr 3 UMS, ul, Swiatowida 16c - woda mineralna ,,Cisowianka" 1,51

Magazyn nr 4 Urzqdu Morskiego w Swinouj6ciu, ul. Firiska 5 - woda 2rodlana

,,Primavera" 51.

- Wymagany termin realizaqi
I dostawa - w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
ll i lll dostawa - w terminach ustalonych WzezZamawiajqcego, przekazanych
Wykonawcy w formie pisemnej zwyprzedzeniem min. 7 dni.

- PlatnoSc: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.

Podpis Dyrektora Urzqdu lub osoby upowaznionej

Naczehik Wydziah-i Zaorar.i ;rrria i Tilinsportn

z up. Dyrektora


