Zalqczniknr 4
do Regulaminu
udzielania zam6wien publicznych
w Urzgdzie Morskim w Szczecinie

Szczecin, dn. 23.03.2017

Znak sprawy: PO-l l-37 9IZZP

-21 101 | 17
(numer wniosku nadany przezZesp6l ds. Zam6wieh Publicznych)

r.

zT-t-241t26t1t2017
(numer wniosku nadany przez kom6rkg organizacyjnq)

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

1.

Tytul zamowienia
Dostawa fabrycznie nowych lin, szakli, kauszy, zacisk6w kablqkowych, zbloczy oraz
zawiesi.

2.

Opis przedmiotu zam6wienia
Nr ZT-l-241

/26/a2U

7, PO-l\-379/ZZP-2/1

01

/1

7.

3.

Kryteria wyboru ofedy najkorzystniejszej
Najnizsza cena

4.

Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami:
Merytorycznie - Joanna Duk, tel. 91 4 403-257', e-mail: iduk@ums.qov.pl
Technicznie - Jerzy Czalkowicz, tel. 91 4 403-541; e-mai: iczaikowicz@ums.qov.pl

5.

Ofeda powinna zawierad:

-

a) nazwg iadres Wykonawcy,
b) cenq jedndstkowq netto, wartos6 netto i brutto za towar + stawka VAT,
c) termin wykonania zam6wienia 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy,
d) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej,

-

e) formq dostawy ( jezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru

proszQ

wyra2nie to zaznaczy 6),
f) okres gwarancji - 12 miesiqcy od dnia dostarczenia towaru,
g) termin wa2no6ci oferty.
h)zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartychw zalqczonym do
zapytania wzorze u m owy.

6.

Miejsce itermin zlo2enia ofefty
Ofertq nale2y zlo2yc wzamkniqtej kopercie do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogolna Urzqdu pok. 130 zdopiskiem:(oferta na dostawq lin, szakli, kauszy,
zacisk6w kablqkowych, zbloczy oraz zawiesi. )

7. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr4 UMS, ul. Firiska 5,70-602 SwinoujScie
- wymagany termin realizaqi'. 21 dni kalendazowych od dnia zawarcia umowy
- platnoSc: przelew 14 dni od daty dostarczenia, towaru orazfaktury.
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