Szczecin, dnia2 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy: PO-l l-379|ZZP-1 1317 | 17
zT-t-24111781212017

Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego
zaprasza do zlo2renia oferty na:

w

Szczecinie, Plac Batorego

4, 70-207 Szczecin

1.

Tytul zam6wienia:
Dostawa material6w potrzebnych do wykonania bramy wjazdowej na parking
BON w Szczecinie.

2.

Opis przedmiotu zam6wienia ponizej w tabeli.

Nazwa i opis przedmiotu.
W6zek 8-rolkowy D70, do bram samonoSnych na szlmie zmaparu
LT027080 H900.
Rolka najazdowa do bram samono6nych Heary GIPI4RH i GIPI4RHZ
opcionalnie zintesrowana z kapturkiem LT 410056 41H.
Gniazdo najazdowe do bram samonoSnych Hear,y GIPI4RZIGIPI4RHZ,
FF 5OH,
Szyna jezdna Heavy do bram samonoSnych 121xl0lx5 dl. Bm 8G121000
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GIPI4RHB.
Prowadzenie g6rne regulowane - podw6jne. (Rolki prowadzqce gumowane
do bram samonoSnvch Hear.'v).
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Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najnizsza cena
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Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami
Piotr Glowa tel. (91) 44-03-565, fax. (91) 43-46-698, pglowa@ums.gov.pl
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Oferta powinna zawieral:
a) nazwQ i adres Wykonawcy,
b) ceng jednostkowq netto, wartoS6 netto i brutto za ww. towar + stawka VAT,
c) formq oraz koszty dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru proszg
to wyra2n ie zaznaczye),
d) termin wykonania zamowienia,
e) okres gwarancji,
f) warunki platno6ci,
g) termin waznoSci oferty min. 30 dni,
h) miejsce itermin zlo2enia oferty

o.

Ofertg nale2y zlo2y6, w zamkniqtej kopercie do dnia 10.08.2017 r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Kancelaria
Ogolna pokoj nr 130 z dopiskiem ,,oferta na dostawg materialow do bramy wjazdowej".
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Informacje dodatkowe
- wymagany termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty zlo2enia zam6wienia,
- platno66: przelewem min. 14 dni od daty otrzymania towaru wrazz fakturq,
- miejsce dostawy: magazyn nr 3 w Szczecinie przy ul. Swiatowida 16c.
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