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Zapytanie ofertowe 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4                 
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 

1. Tytuł zamówienia 
Dostawa tablic magnetycznych w ilości 4 sztuk. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia Jm Ilość  

1. Tablica suchościeralna, wym. 150x100cm  
Materiał: magnetyczna tablica,  wykonana z blachy lakierowanej na biało. 
Powierzchnia tablicy ma pozwalać na używanie markerów ścieralnych oraz 
magnesów. Rama wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, w 
szarym kolorze. Wzmocniona konstrukcja. Mocowana do ściany w pionie oraz z 
w poziomie. Miejsce montażu niewidoczne, ukryte za plastikowymi zaślepkami.  
Dodatkowo wyposażona w zestaw montażowy, półkę na akcesoria i zestaw 
magnesów. 
 

szt. 3 

2. Tablica suchościeralna, wym. 180x120cm  
Materiał: obustronna, suchościeralna, magnetyczna  ze stali lakierowanej na 
biało. Powierzchnia tablicy ma pozwalać na używanie markerów ścieralnych oraz 
magnesów. Rama wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, w 
szarym kolorze. Wzmocniona konstrukcja. Podstawa wyposażona w 4 gumowe 
kółka z blokadą.   Tablica obrotowo – jezdna, obrót 360o wokół osi poziomej. 
Dodatkowo wyposażona w półkę na akcesoria i  zestaw magnesów  
 

szt. 1 

      3.   Symbol kategorii CPV: 30195920-7 tablice magnetyczne 

      4.   Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
            Najniższa cena brutto. 
 

5.   Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
      Merytorycznie: Pani Joanna Duk, tel. 91 4 403-257; e-mail: jduk@ums.gov.pl 
             

      6.   Oferta powinna zawierać: 
 
                  a)  nazwę i adres  Wykonawcy, 
                  b)  cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za towar + stawka VAT,  
                       wyrażone w PLN, 

c)  termin wykonania zamówienia – 7 dni kalendarzowych od daty wysłania     
     zamówienia 
d)  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
e)  formę dostawy ( jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę     
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     wyraźnie to zaznaczyć, 
f)   okres gwarancji, 

                 g)   termin ważności oferty, 
                 h)   warunki płatności – przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury, 
                  i)   oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych       
                  przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
 
       7.  Miejsce i termin złożenia oferty  
      Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 
      27.09.2021 r., z dopiskiem „oferta na dostawę tablic magnetycznych”. 
 
       
 
       8.    Informacje dodatkowe: 
            - miejsce dostawy:  Magazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 7, 20-207 Szczecin,  
              pok. 504. 
            - termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych  od daty wysłania  
              zamówienia 
            - płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury. 

 
       9.   Załączniki do oferty: 

       Załącznik nr 1 – oświadczenie RODO 
 
 
 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia 
publicznego. 

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                          Z up. Dyrektora 
                                                                                                              Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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