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Zalqczniknr 4
do Regulaminu

udzielania zam6wien publicznych
w Urzgdzie Morsklm w Szczecinie

Szczecin, dnia 19.05.2016 r.

Ziapytanie ofertowe

Zamawiaiqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Bator,ego 4, 70-207
Szczecin zaprasza do zloienia oferty na:

1. Tytul zam6wienia:
Dostawa narzedzi firmy Fiskars.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
Narzqclzia firmy Fiskans wedlug ponizszego wykazu:

Lp Nazwa artykulu - wyrobu J.m. lloSi

Klin plastikowy wym. 77,5 x 6,5 x 4 cm, wysoki, odlewany o p,owierzchni
antypoSlizgowej. Katalog Grube nr WIK 03 szt )

z
Klin aluminiowy do obalania OCHSENKOpF wys. 3 cm, dl. 2',1,5 cm, szer.
4,5 cm; z naciEciami pod kqtenr 300; k4t podniesienia I0%o; cipiiar 5509;
Katalog Gmbe nr 20-026

szt.

3
Klin aluminiowy do obalania OCHSENKOpF wys. 3,5 cm, dI.26,5 cm,
szer. 5,5 cm; z naciEciami pod kqtem 300; k4t podniesienia l|olt; cigLar
8509; Katalog Grube nr 20-02(i

SZI^ I

4 Grabie Fiskars L12 szt. 4
Grabie do liSci Fiskars L23 SZT. /1

Sekator ogrodowy PRO Fiskan; Sr. Cigcia 26 mm SZt, 2

7

Sekator dZwigowy nozycowy dl. 80 cm, ciglar 12009. Fiskars rnax. Sr.
galEzi 55 mm. Katalog Grube nr 64-236 szt 2

Motyka leSna z dlugim uchem'wielkoSc lopatki 18x13/13, k'ta ,earnie,
cig2ar 15009, Katalog Grube ru. 61-004 Trzonek/stylisko; dl. l1g cm,
drewno jesionowe Katalog Gmbe nr 6I-024

szt. 2

q Szufla FISKARS Xact L, d}. 1300 nm, waga 2l0O g szt. 2

10 Tasak-karczownik Fiskars XA:i, dl. 505 mm, waga 450 g szt I

11

Mlot do lupania X3TFiskars, szeroka zaol<rqglona glowica, uch.wyt z
wl6kna szklanego gumowa powloka chroniqca stylisko dL,90 cm, cig2ar
3680g. 20-837

szt.

12
Mtot do lupania X46 Fiskars, s:zeroka zaokr4glona glowica, uchryI z
wl6kna szklanego gumowa powloka chroni4ca stylisko d1.90 cn, cig2ar
46009. Katalog grube nr 20-846.

szt.

13 Widly do kopania Fiskars Xact L dt. 1200 mm, waga 1g00 g szI I
t+ Grabie do liSci Fiskars Solid M 135026 szt. I

15 liertlo do wierlnicy glebowej, mocowanie na srubg o sr. 200 rrul. Katalog
Grube73-494 SZT I

3. Kryteria wyborLl oferty najkorzystniejszej.
Najnizsza cena.



4. Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami.
Piotr Glowa tel. (91) 44-03-56b, fax. (91) 43-46-69g, pglowa@ums.gov.pl

5. Oferta powinna zawierac:
a) nazwQ Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq iednostkowq netto, wartoS6 netto i brutto za wN. towar
d) stawkg podatku VAT
e) formq i koszt drcstawy (jezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru proszg

to wyraZn ie zaz:naczy c)
0 termin wykonania zam6wienia
g) termin waznoSci oferty
h) okres gwarancji
i) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej

6. Miejsce itermin zlo2enia oferty.

Ofertq nale2y zlo2yc w zamkniqtej kopercie do dnia 31.05.2016 r. do godziny 12:OO
)zczecinie,Plac Stefana Batorego 4, 7 0-207 Szcz-ecin
icznych, pbt<. t 10 z dopiskiem: i
zi'firmy Fiskars).

7. Informacje dodatkowe:
- wymagany termin realizaqi: do 21 dni kalendarzowych od daty zam6wienia,
- platnoSd przelewem nnin. 14 dni od daty dostarc;zenla towaru i faktury,
- dostawa magazyn w lszczecinie przy ul. Swiatowida 16c.

wS

arks
tLzenia i Transportu


