Zalqczniknr 4
do Regulaminu
udzielania zam6wiefi publicznych
w Urzgdzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy:

PO-ll-379lZZP-11147117

(num er wniosku nadany przez Zesp6l ds. Zam6wieri Publ icznych

Szczecin, dnia 29.03.2017r.

)

zT-t-241t80t2017
(numer wniosku nadany przez kom6rkg organizacyjnq)

Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaprasza do Ao2enia oferty na:

1.

Tytul zamowienia:
Dostawa sprQzarki ttokowej I NVENTO,

2.

Opis przedmiotu zam6wienia
Sprg2arka tlokowa INVENTO 248 MC-100
Profesjonalna sprgzarka ttokowa INVENTO 248 MC wersja mobilna na zbiorniku
poziomym o pojemno6ci 100 L Wyposazona w filtr, reduktor, manometr mierzqcy
ci6nienie w zbiorniku oraz zaw6r kulowy do instalacji, Na spodzie zbiornika znajduje
sig zaw6r spustu kondensatu.
Dane techniczne:
dwucylindrowa, jednostopniowa,
cylindry zeliwne,
prQdko5c obrotowa: 1240 obrlmin,
zasilanie/moc : 230 V / 1,5 kW,
zbiornik : poziomy, pojemnoS6 100 l,
ci6nienie max I0 bar,
wydajno6d: 250 l/min,
gloSno66 :72 dB,
wymiary : 1 100x830x400 mm,
masa : 62 kg.
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Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najniZsza cena brutto,

4.

Osoba/y upowa2niona/y do kontakt6w z Wykonawcami:
Merytorycznie Inspektor ds, Zaopatrzenia - Pani Julita Szlapifiska
tel. kont. 91 44 03 428; e-mail:jszlapinska@ums,gov.pl

5.

Oferta powinna zawiera6:
a) nazwQ Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) ceng netto
d) stawkq podatku VAT
e) ceng brutto
termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej
warunki platnoSci

f)

i)
j)

formg dostawy (jezeli transport nie jest wliczony
wyra2nie to zaznaczyc)

w ceng towaru, prosze

Zalqcznik nr 4

do Regulaminu
udzielania zamowieh publicznych
w Urzqdzie Morskim w Szczecinie

o.

Miejsce itermin zlo2enia oferty
Ofeftg nale?y zlo2y6, w zamkniQtej kopercie do dnia 05.04.2017r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogolna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem: (Oferta na dostawg sprg2arki
TNVENTO)

7.

Informacje dodatkowe *
Wymagany termin realizaqi zam6wienia: 14 dni od daty zam6wienia
Platno66: przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wrazz fakturq
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