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

1.

Tytul zam6wienia:

Dostawa kolc6w przeciw ptakom ANTYPTAK 2 oraz kleju do ich monta2u.

2.

Opis przedmiotu zamowienia:

1) Kolce przeciw ptakom ANTYPTAK

2

-

450 szt.

Wymiary:
DlugoSc jednego elementu: 500 mm (1 sztuka = 1 modul )
SzerokoS6: 100 mm
WysokoSc kolca: 105 mm
SzerokoSd ochrony: do 200 mm (kolce rozwarte na 100 mm)
Liczba kolcow:40 na 1 m
Podstawa kolc6w wykonana z elastycznego bezbarwnego poliwgglanu odpornego na UV
i zmiany temperatur.
Kolce z drutu sprgzynowego ze stali nierdzewnej, kohce tqpo zakoficzone.
2) Profesjonalny klej do monta2u kolc6w SOUDAL Soudaflex 40 FC poj.310 ml- 10 szt.

3.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najnizsza cena brutto.

4.

Osoba/y upowaZnionaly do kontakt6w z Wykonawcami
Julita Szlapihska - Inspektor ds. Zaopatrzenia
tel. 091 4403 428;fax:091 44 03 698; e-mail:jszlapinska@ums.gov.pl

5.

Oferta powinna zawierac'.

a) nazwQ Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) ceng netto
d) stawkg podatku VAT
e) ceng brutto
0 termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej
i) warunki platno6ci
j) formg dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cenq towaru, proszq wyra2nie to
zaznaczyc)

6.

7.

Miejsce itermin zloZenia oferty

w zamknigtej kopercie do dnia 12.05.2017r. do godziny 15:00
na adres UrzEd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria
Og6lna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem: (Oferta na dostawq kolc6w ANTYPTAK 2)
Ofertg nale2y zlo2yc

Informacje dodatkowe

przy ul. Swiatowida 'l6c
Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaZnionej
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