
  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO-II.2630.255.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
ZT-I.231.227.21.DM(4) 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 

 

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

1. Tytuł zamówienia 

 dostawa stołu stolarskiego i taboretów warsztatowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Stół stolarski profesjonalny Holzkraft HB 2007                szt. 1 

Masywny stół stolarski wykonany z jednolitego drewna bukowego olejowanego.  

Wymiar całkowity: 2120 x 790 mm,  grubość płyty: 50mm  wysokość robocza : 870 mm                                                                                                                                        
Powierzchnia robocza bez zacisków: 1915 x 615 mm,                                                                                                  
Wielkość klinów 50 x 110 mm Wyposażony w masywne imadło przednie oraz tylne. 
Wszystkie krawędzie są zaokrąglone. Powierzchnia stołu pokryta ekologicznym olejem. 
Wyposażony w strugnicę do przechowywania narzędzi. Docisk przedni wyposażony w dwa 
cylindryczne pręty gwarantujące precyzyjną pracę trapezowej śrubie. Śruby z trapezowymi 
gwintami. Masywny blat. Trwałe połączenia drewniane na wczepy.  

 

2. Taboret warsztatowy Beta 2250-O      szt. 3 

Taboret obrotowy z tacą.  Taboret okrągły obrotowy. Wysokość regulowana za pomocą 
mechanizmu pneumatycznego (410-530 mm). 2 tace, jedna z regulacją pozycji w pionie. 
5 kółek obrotowych. 

3. Symbol kategorii CPV 39151000-5 

4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 - 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 Najniższa cena brutto 

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 

 Dorota Modrzyńska-Pastucha, tel. 914 403 256, e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl  

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail 
c) cenę netto stawkę podatku VAT cenę brutto 
d) w cenie oferty należy ująć koszt transportu do magazynu Zamawiającego 
e) termin wykonania zamówienia 15 dni kalendarzowych 
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f) okres gwarancji   
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) warunki płatności : preferowana płatność odroczona w terminie 14 dni  
i) termin ważności oferty 30 dni  
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 5 listopada br.  
wpisując w tytule „oferta na dostawę stołu stolarskiego i/lub taboretów warsztatowych” 

9. Załączniki do oferty* 

 Oświadczenie RODO 

10. Informacje dodatkowe* 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na stół stolarski lub taborety 
warsztatowe. 

2. Miejsce dostawy: Magazyn nr 2 UMS, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego. 

                                                                                                       

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

  
 

* - o ile dotyczy  
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