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Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprasza do zNozenia oferty cenowej na:

l. Tytut zam6wienia:
Dostawa map morskich oraz publikacji Wydawnictwa Biura Hydrograficznego Marynarki
Wojennej Gdynia.

ll. Opis przedmiotu zamowienia:
Dostawa map morskich oraz publikacjiWydawnictwa Biura Hydrograficznego Marynarki
Wojennej w GdyniwedNug poniZszego wykazu:

| | | . Kryte ria wyboru oferty naj korzystn iejszej :

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 zawierac'.
- nazwe i adres Wykonawcy,
- cene jednostkowq netto, ceng jednostkowq brutto, warto66 netto i brutto zawlw towar

+ stawka VAT,
- formg i koszty dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru prosze

wyraZn ie to zaznaczy 6),
- termin wykonania zamowienia -7 dni kalendarzowych od daty wyslania zam6wienia,
- okres gwarancji,
- termin wa2noSci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej.

Vl. Miejsce itermin zlo2enia oferty:

Lp. Nazwa iopis przedmiotu j.m ilo56 Wydawca

1.
Zestaw map dla malych
jednostek nr 3020 szt. 1 BHMW Gdynia

2.
Locja Battyku - Wybrze2e
polskie, nr publikacji 502 szt. '12 BHMW Gdynia

3.
Znaki, s kr6ty, term i n o log ia
nr publikacji 551 szt. 12 BHMW Gdynia



uwAD MORSKT W SZCZECINTE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

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

Ofertg nalezy z+ozyc w zamkniQtej kopercie do dnia 15.11.2016 r. do godz . 12:00 na adres:
Urz4d Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Zesp6l ds.
Zam6wiefi Publicznych pok. 110 z dopiskiem ,,oferta na dostawe map morskich oraz
publikacji" - nie otwiera6 przed 15.11.2016 r., godz. 12:00.

Vll. lnformacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin
- wymagany termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty wystania zamowienia.
- platno66: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaznionej

iMorskiegozt
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