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Szczecin, dn. 26.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprasza do zloZenia oferty cenowej na:

l.

Tytut zamowienia:
Dostawa lampek biurowych oraz czalnik6w bezprzewodowych.

ll. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lampek biurowych oraz czajnik6w
bezprzewodowych wyszczeg6lnionych w poni2szej tabeli:

Lp.
I

Nazwa

iopis przedmiotu zam6wienia

jm

ilo56

Lampka biurowa FABIA
- podstawa oraz reflektor wykonane zostaly ztworzywa
sztucznego,

- ramig wykonane jest z metalu,
- lampka posiada regulacjq ustawienia gl6wki za
pomocq gigtkiego przegubu,
- wyposazona w zar6wkq halogenowq na napigcie

szt.

15

szt.

JU

12V,

- istnieje mo2liwo6c dwustopniowej regulacji
natg2enia Swiatla za pomocq przelqcznika,
- napigcie zasilania: 230V 50Hz
- moc: 50W,
- trzonek: G6.35,
- kolor : czarnv
2

Czajnik bezprzewodowy BOSCH TWK 2604

lll. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najnizsza cena
lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: iduk@ums.gov,pl.

V. Oferta powinna zawieracl
- nazwg i adres Wykonawcy,
- cenQ jednostkowE netto, wartoS6 netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formq i koszty dostawy (lezeli transporl nie jest wliczony w ceng towaru proszQ
wyrazn ie to zaznaczy e),
- termin wykonania zamowienia,
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- okres gwarancji dla kazdej pozycji asortymentowej,
- termin wazno6ci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaZnionej.

Vl. Miejsce itermin zloZenia oferty:
Ofertq naleZy zloZye w zamknigtej kopercie do dnia 10.05.2017 r. do godz. 15:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Kancelaria
Og6f na Urzgdu pok. 130 z dopiskiem ,,ofefta na dostawq lampek biurowych oraz
czajnik6w".
Vl

l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 1 UMS, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.
- wymagany termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od daty wyslania zamowienia.
- platno66: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru orazfaktury.
Podpis Dyrektora Urzqdu lub osoby upowaZnionej
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