
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 

Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/226/17 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
           ZT-I-241/445/2017 
(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 dostawę fabrycznie nowego samochodu 
osobowego o napędzie 4x4 marki Ford Ranger lub Mitsubishi L-200, Toyota Hillux, Isuzu D-
Maxx, Fiat Fullback, Nissan Navara.  
 
 
Minimalne wymagania techniczne: 
 
- Rodzaj silnika: Diesel 
- Pojemność silnika (cm3): min. 1900 – max. 2400 
- Moc maksymalna: minimum 160 KM 
- Skrzynia biegów: manualna 6-cio stopniowa lub automatyczna 5-cio stopniowa 
- Norma emisji spalin: Euro 6 
- Rok produkcji: 2017, 
- Lakier: cała gama kolorystyczna z wyjątkiem różu, czerwieni, pomarańczy. 
- Minimalna gwarancja:  
a) mechaniczna : 60 miesięcy 
b) na powłokę lakierniczą: 60 miesięcy 
c) na perforację nadwozia: 72 miesiące. 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
- klimatyzacja, 
- immobiliser, 
- elektrycznie sterowane szyby boczne przednie/ tylne, 
- kolumna kierownicy regulowana, 
- system elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy, 
- rozłączany napęd 4x4, 
- mata podburtowa z tworzywa, 
- hak holowniczy z gniazdem, 
- pakiet off-road (osłona skrzyni, silnika i zbiornika, elektryczna blokada mechanizmu 
różnicowego tylnej osi) 
- wyciągarka min. 4,5 T 
- zabudowa skrzyni ładunkowej hard top (z tworzywa, lakierowana) z przesuwanymi oknami 
po obu stronach i zamykaną klapą na kluczyk. 
 
 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 
 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
- merytorycznie - Pan Rafał Wołoszun tel. 91-44-03-380, 609-693-281; e-mail: 
rwoloszun@ums.gov.pl, 

mailto:rwoloszun@ums.gov.pl


 
 
Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – do 22 grudnia 2017 r. 
g) okres gwarancji  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27.11.2017 r do godziny 12.00   na adres 
Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu 
pok. 130 z dopiskiem : „ Oferta na dostawę samochodu pick-up”. 

          

            
Załączniki do oferty: specyfikacja techniczna oferowanego samochodu. 

 
 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 
 


