URZAD MORSKT W SZCZECTNT E
Pl. Batorego

4,

70-207 Szczecin

tel.: +48 91 44-03-257 fax'. +48 91 43-44-698, e-mail:jduk@ums.gov.pl
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Szczecin, dn. 07.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprusza do zloZenia oferty cenowej na:

zT-t-241t181t3t2017

L Tytul zamowienia:

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu HD4i do pomiaru zlq;czy SwiatNowodowych.
ll. Opis przedmiotu zam6wienia:
Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu HD4i do pomiaru zlqczy Swiatlowodowych.
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lll. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najnizsza cena
lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Mervtorycznie: Pani Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: jduk@ums.gov.pl.
Technicznie: Pan Dariusz Urbanowicz, tel. 91 4 403-300,
e-mail: durbanowicz@ums.gov.pl

V. Ofefta powinna zawiera1:
- nazwQ i adres Wykonawcy,
- ceng jednostkowq netto, wartoS6 netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formg i koszty dostawy (ezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru prosze
wy ra2nie lo zaznaczy c),
- termin wykonania zam6wienia,
- okres gwarancji,
- termin wazno6ci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaZnionej,
- zgodg na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do zapytania
wzorze umowy.

Vl. Miejsce itermin zlo2enia oferty:
Ofertq nale2y zloZyc w zamknigtej kopercie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 15:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Kancelaria
096lna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem,,ofefta na dostawq mikroskopu HD4i".
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l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin.
- wymagany termin realizaqi w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od daty
zawarcia umowy.
- platnoS6: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru orazfaktury.

Vlll. Zalqczniki:
- wz6r umowy - zalqcznik nr 1
- opis przedmiotu zam6wienia

- zalqcznik nr 2

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaznionej
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