
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 
Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/138/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
           ZT-I-241/140/2016 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu terenowego Suzuki Jimny 
zgodnego z poniższym opisem: 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2016 roku 
samochodu terenowego marki Suzuki Jimny. 
 
Specyfikacja techniczna samochodu: 
- układ napędowy na oś tylną, 
- układ silnika: rzędowy, 
- pojemność silnika (ccm): 1300, 
- moc maksymalna (KM): 85, 
- skrzynia biegów: 5-cio stopniowa, manualna, 
- emisja spalin: EURO 6, 
- napęd: 4x4 ze skrzynią redukcyjną, 
- zawieszenie przednie i tylne: zależne z trzema elementami prowadzącymi i sprężynami, 
- kolor nadwozia: zielony 
- wyposażenie samochodu: dodatkowy zestaw kół z oponami zimowymi o rozmiarze 
zgodnym z zaleceniami producenta, hak holowniczy z gniazdem. 
 
Gwarancja minimalna: 
- gwarancja na silnik: minimum 36 miesięcy, 
- gwarancja na lakier: minimum 36 miesięcy, 
- gwarancja na perforację: minimum 72 miesiące 
 
Samochód wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie – 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego,     
Ul. Światowida 16 C, 71-727 Szczecin. 
 
 
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena. 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
- merytorycznie - Pan Rafał Wołoszun tel. 91-44-03-380, 609-693-281; e-mail: 
rwoloszun@ums.gov.pl, 
- technicznie – Pan Piotr Odziomek  tel. 91-44-03-317; e-mail: podziomek@ums.gov.pl 
 
 
 
 



Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy 
g) okres gwarancji – spełniający minimalny okres gwarancji na silnik, lakier oraz 

perforację zawartą w zapytaniu 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 30.05.2016 r do godziny 12.00   na adres 
Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem :  (oferta na dostawę samochodu 
terenowego Suzuki Jimny) 

          

            
Wymagany załącznik do oferty: specyfikacja techniczna oferowanego samochodu. 

 
 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 
 


