
Zalqczniknr 4
do Regulaminu

udzielania zamowiefi publicznych
w Urzgdzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO-l l-379 IZZP-2| 1 021 17
(numer wniosku nadany przezZespol ds. Zam6wieh Publicznych)

zT-t-24114612017
(numer wniosku nadany pzez kom6rkg organizacyjnq)

Szczecin, dnia 1 4.03,2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaprasza do zlo2enia oferty na:

1. Tytul zamowienia
Dostawa samochodowych Srodk6w czystoSci, smar6w, plyn6w eksploatacyjnych,
oraz olej6w samochodowych i przekladniowych.

2. Opis przedmiotu zamowienia
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia okreSla zalqcznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Zlozenie ofertv iest iednoznaczne z akceptacia warunk6w umowv.

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najnizsza cena brutto.

4. Osoba/y upowazniona/y.do kontaktow z Wykonawcami
Merytorycznie Inspektor ds. Zaopatrzenia - Pani Julita Szlapihska
tel. kont. 91 44,03 428; e-mail:jszlapinska@ums.gov.pl

5, Oferta powinna zawierac:

a) nazwg Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq netto
d) stawkq podatku VAT
e) ceng brutto
f) termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji *

h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej
i) warunki platno6ci
j) zgodg na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do

zapytania wzorze u mowy*
k) formq dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru, proszg

wyra2nie to zaznaczyC)

6. Miejsce i termin zloZenia oferty

Ofertq nale2y zlo2yc w zamkniqtej kopercie do dnia 22.03.2017r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Og6lna Urzqdu pok. 130 z'dopiskiem: (Oferta na samochodowe Srodki

)



7.

Zalqcznik nr 4- do Regulaminu
udzielania zamowieri publicznych

w Urzqdzie Morskim w Szczecinie

lnformacje dodatkowe *

Wymagany termin realizagi zam6wienia:21 dni od daty podpisania umowy
ptitnolc: przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wrazz fakturq

Miejsce dostaw:
ytaiazyn nr 2 Urzgdu Morskiego w Szczecinie ul. Swiatowida 20

frlalazyn nr 4 Urzgdu Morskiego w Swinouj6ciu ul. Fihska 5

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaZnionej

- -oiledotyczy


