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Szczecin, dnia 25.04.2017

r.

zr-t-241t131t2t2017
Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego
70-207 Szczecin zaprasza do zlo2enia ofefty na:

4,

1.

Tytul zamowienia:
Dostawa klimatyzatora z monta2em.

2.

Opis przedmiotu zam6wienia:
1. Dostawa klimatyzatora Sciennego Split Inverter KAISAI ECO wraz z monta2em
w Kapitanacie Portu w Szczecinie w pomieszczeniu VTS przy ul. Jana z Kolna 9.

2.

Zakres zam6wienia obejmuje:
a) dostawq, monta2 i uruchomienie ww. klimatyzatora:
- orientacyjna dlugo66 instalacjifreonowej 5 m,
- orientacyjna dlugo66 odprowadzenia skroplin 5 m.
b) sporzqdzenie schematu instalacji chlodniczejwraz z odprowadzeniem skroplin,
c) przeszkolenie pracownika Zamawiajqcego z obslugi urzqdzenia,

3. Wizjg lokalnq

montazu klimatyzatora moZna przeprowadzi6 jednego dnia tj.
w piqtek 28.04.17 w godzinach 10.00 do 14,00. Osobqdo kontaktu bqdzie osoba
pelniqca sluzbq dy2urnq w tym celu nalezy zglosic ten fakt na portierni aby
poinformowala osobq dyzurnq.

4.

Wykonawca po zamontowaniu i uruchomieniu klimatyzalora zapewni:
- 60 miesiqczny okres gwarancji w tym 2 przeglqdy rocznie zgodnie z zaleceniem
ProducenJa, wymagany certyfikat zzakresu obslugi i senrvisu klimatyzator6w
KAISAI wydany przez firmg FG Poland S.A.
- czas interwencji serwisowej nie dluZszy ni224h od momentu zgloszenia awarii.
- serwis pogwarancyjny.
- przeszkolenie pracownika z obslugi klimatyzatora w miejscu montazu.
- instrukcjg obslugi w jqzyku polskim.

3. Termin wykonania zam6wienia.
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4.

Warunki udzialu w postqpowaniu.
Zlo2enie oferty na formularzu ofertowym stanowiqcym zalqcznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

5.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najnizsza cena,

Z

Wykonawcq, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq suma
poz. 1, 2 i 4 Zamawiajqcy podpisze umowe stanowiqcq zalqcznik nr 2 do zapytania
ofeftowego w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajqcego.

6.

q__M

Osoba upowazniona do kontakt6w z Wykonawcami.
Piotr Glowa tel, (91) 44-03-565, fax. (91) 43-46-698, pglowa@ums.gov,pl

7

Miejsce i termin zlokeniaoferty.

Ofertg nale?y zloLyt w zamkniqtej kopercie do dnia 08.05.2017 r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
.Kancelaria Og6lna pokoj nr 130 z dopiskiem ,,oferta na dostawe klimatyzatora wraz
z montaZem w KPn".
8.

Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy Kapitanat Portu w Szczecinie, ul. Jana z Kolna 9.
- platno66 przelewem min, 14 dni od daty dostarczenia towaru i faktury,

o

Zalqczniki:
Zalqcznik nr 1 - formularz ofertowy
Zalqczniknr 2- wz6r umowy.
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