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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty na naprawę dwóch rur refulacyjnych giętkich.
1. Tytuł zamówienia: Naprawa dwóch rur refulacyjnych elastycznych zbrojonych dz 400mm,
dw 350mm, dł. 2,0m
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa uszkodzonych dwóch rur wykonanych ze zbrojonej gumy o śr zew. 400mm , śr.
wew. 350mm, długości 2m. Do naprawy jest 8 nieszczelności w tym nieszczelność
ca.10x4cm. Zastosowana metoda naprawy powinna gwarantować trwałość naprawy,
odporność na warunki atmosferyczne i wytrzymałość ciśnieniową ok. 250 bar.
Na zdjęciu przykładowe nieszczelności

3. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie
najniższa cena wykonania prac.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,
Jacek Zawadzki tel. 091 4403454, kom. 605885698
6. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy,

1 lutego 2017

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

adres Wykonawcy,
cenę netto,
stawkę podatku VAT: VAT 23%.
cenę brutto,
termin wykonania zamówienia: do 27 lutego 2017 r.
okres gwarancji: 24 miesiące oraz okres rękojmi 3 miesiące ponad okres gwarancji,
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy – nie dotyczy.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 06 lutego 2017 r. do godz. 15.00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego pok. 130 z dopiskiem „Naprawa dwóch rur
refulacyjnych elastycznych ”
8. Załączniki do oferty – nie dotyczy.
9. Informacje dodatkowe – Przedmiotowe rury można obejrzeć w Bazie Oznakowania
Urzędu Morskiego w Szczecinie.
10. załączniki:
- wzór umowy
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