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Szczecin, dn. 21.04.2Q17 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiaiqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaprasza do zlo2enia oferty na:

1. Tylul zamowienia
Dostawa wody mineralnej oraz2rodlanej w 2017 roku.

2. Opis przedmiotu zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa wody mineralnej i zrodlanej dla Urzqdu
Morskiego w Szczecinie w 2017 roku.

241 /1 1 5/2/201 7. pO-t t-379ZZp-2/1 48/1 7.

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najnizsza cena

4. Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257; e-mail: iduk@ums.qov.pl

5. Oferta powinna zawierac'.

a) nazwq iadres Wykonawcy,
b) cenq jednostkowE netto, warto6d netto i brutto za towar + stawka VAT,
c) termin wykonania zam6wienia,
d) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej,
e) formq dostawy ( jezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru proszQ
wyra2n ie lo zaznaczy c),

0 okres gwarancji,
g) termin wazno6ci oferty.
h) zgodg na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do
zapytania wzorze u m owy.

6. Miejsce itermin zlo2enia oferly
Ofertq nale2y zlo2ye w zamknigtej kopercie do dnia 05.05.2017 r. do godziny 15.00,
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogolna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem : (oferta na dostawg wody mineralnej i

2r6dlanej).

7. Informacje dodatkowe:
-Miejsca dostaw:
Magazyn nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c - woda mineralna ,,Visegradi', 1,5r
Magazyn nr 4 UMS. ul. Firiska 5 - woda zrodlana Sl

-Wymagany termin realizacji:
I dostawa - w terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy

-ll i lll dostawa - w terminach ustalonych przezZamawiajqcego, przekazanych
Wykonawcy w formie pisemnej zwyprzedzeniem minimum 7 dni.
-Ptatno6c: przelewem '14 dni od dostarczenia towaru oraz faktury.
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