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Zapytanie ofertowe

Zamawilqcv, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprasza do zlozenia oferty na:

1. Tytul zam6wienia:
Dostawa klimatyzatora z montazem.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
1. Dostawa klimatyzatora Electrolux ComfortCool EXll2HDlWl wraz z montazem

w centralitelefonicznej (pom. nr 10) przy pl. Stefana Batorego 4 w Szczecinie.

2. Zakres zam6wienia obejmuje:
- dostawq, montaz i uruchomienie ww. klimatyzatora,
- sporzqdzenie schematu instalacji chlodniczejwraz z odprowadzeniem skroplin,
- przeszkole n ie pracown i ka Za m awi aj qc ego z o bslu g i urzqdzenia,

3. Wizjq lokaln4 monta2u klimatyzatora mo2na przeprowad zic od poniedzialku
do piqtku w godz. 13.00 - 15.00 osoba upowazniona do kontaktu:
Pan Marek Mackowiak tel. 607-601-230.

4. Wykonawca po zamontowaniu i uruchomieniu klimatyzatora zapewni:
- 70 miesigczny okres gwarancji (wydluzony czas gwarancji obejmuje zakup

do 31 grudnia 2016 r. w tym 2 przeglqdy rocznie zgodnie z zaleceniem
Producenta, wymagany certyfikat zzakresu obslugi i senruisu klimatyzatorow).

- czas interwencji senruisowej nie dluzszy ni224h od momentu zgloszenia awarii.
- senruis pogwarancyjny.
- przeszkolenie pracownika z obslugi klimatyzatora w miejscu montazu.
- instrukcjq obslugi w jqzyku polskim.

3. Termin wykonania zam6wienia.
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4. Warunki udzialu w postqpowaniu.
Zlo2enie oferty na formularzu ofertowym stanowiqcym zalqcznik nr 1 do zapytania
ofedowego.

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najni2sza cena.

Z Wykonawcq, kt6rego oferta zostanie uznana za nfkorzystniejszq suma poz. 1 i 2,
oraz cena w poz. 4 Zamawiajqcy podpisze umowq stanowiqcq zalqcznik nr 2
do zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego.

6. Osoba upowa2niona do kontakt6w z Wykonawcami.
Piotr Glowa tel. (91) 44-03-565, fax. (91) 43-46-698, pgtowa@ums.gov.pl
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Miejsce itermin zNo2enia oferty.
Ofertq nale2y zlo2ye w zamknigtej kopercie do dnia 29.11.2016 r. do godziny 12.00
na adres Uzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin,
Zespol ds. Zam6wieh Publicznych, pok. 110 z dopiskiem:
(oferta na dostawg klimatyzatorawrazzmontaiem - nie otwiera6 przed 29.11.2016r.
do godziny 12.00).

Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy pomieszczenie nr 10 przy pl. Stefana Batorego 4 w Szczecinie,
- platno66 przelewem min. 14 dni od daty dostarczenia towaru ifaktury,

Zalqczniki:
Zalqcznik nr 1 - formulaz ofertowy
Zalqcznik nr 2 - wz6r umowy.

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowa2nionej
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