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

L Tytut zam6wienia:
Dostawa mebli biurowych.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wg asortymentu i

ilosci podanych w wykazie tabelarycznym poniZej:
Wymagany material z ktorego zostanq wykonane meble:
o biurka:na stelaZu plytowym, blaty wykonane zptyty laminowanej gr. 25mm i oklejone

obrze2em PCV 2mm. Pozostale elementy wykonan e z ptyty laminowanej o gr. 18mm i

oklejone obrzelem 0,5mm. Uchwyty metalowe.
o szafa:korpusy szaf wykonane zp|r,ty laminowanej 18mm i oklejone obrzeZem 0,5mm.

Wieniec gorny i dolny z plyty 25mm, oklejony obrzezem PCV gr. 2mm, Potki, korpus -
ptyta 18mm/PCV 0,5mm. Plecy szaf wykonane z ptyty HDF, zamek patentowy, 2
kluczyki, stopki regulowane.-Drzwi oklejone PCV 2mm. Uchwyty - satyna pedorowana.

o lqcznik: wykonany zplyty laminowanej gr. 25mm, oklejony obrzeaem PCV 2mm,
wsparly na nogach metalowych,

Lp Opis przed miotu zam6wienia wz6r ilosc

1. Szafa aktowo-ubraniowa, kolor: buk
wym: 1849x801x400mm
jedna pofka montowana na stale, wewnqtrz
przegroda dzielqca, po lewej stronie trzy ruchome
polki, zamykana na klucz, stopki poziomujqce.

aktowo-
lov,/a

1

2 Biurko erqonomiczne L, kolor: wi6nia
wym: 1 380/700x1 1 80/500x760mm
w blacie dwa przepusty na okablowanie. 1
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I ll. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najnizsza cena

lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: iduk@ums.qov.pl.

V, Oferta powinna zawierae',
- nazwe i adres Wykonawcy,
- cenQ jednostkowq netto, warto6d netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formg i koszty dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cene towaru proszQ

wyraZn ie lo zaznaczy c),
- termin wykonania zam6wie-nia,
- okres gwarancji,
- termin waZnoSci ofBrty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaZnionej,
- zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do

zapytania wzorze u m owy.
Vl. Warunki udziatu w postqpowaniu:

ZoZenie oferty na formularzu ofefty stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do umowy nr
ZT -l-24 1 | 88 l2l 20 17 : P O- | | -37 I IZZP -1 | 1 90 | 17 .

Vll, Miejsce itermin zloZenia ofefty:

Ofertg nale?y zlo2y6, w zamknigtej kopercie do dnia 10.05.2017 r. do godz. 15:00 na adres:
Urzqd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Kancelaria
Og6lna Urzqdu pok. 130 z dopiskiem ,,ofeda na dostawq mebli biurowych",

Vl l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMS, ul. Swiatowida 16c,71-727 Szczecin.
- wymagany termin realizacji'.21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
- ptatno66: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru orazfaktury.

3

Biurko komputerowe, kolor: wi6nia
wym: 1 180x700x760
w blacie dwa przepusty na okablowanie. 1

4 Szuflada na klawiaturQ, kolor: wiSnia
wym: 561x400x90mm
wykonana zptyty meblowej, polka wysuwana na
prowad n icach metalowvch.

bez wzoru 2

5 Element laczacv biurka - blat, kolor: wiSnia
wym.700x700, kat 45o

bez wzoru 1
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Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowaZnionej


