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Zalqcznik nr 4
do Regulaminu

udzielania zamowieh publicznych
w Urzgdzie Morskim w Szczecinie

Szczecin, dnia 29.03 .2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin
zaprasza do zlo2enia oferty na:

1. Tytul zamowienia:

Dostawa Srodk6w chwastob6jczych.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:

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

4. Osoba/y upowa2niona/y do kontaktow z Wykonawcami
Julita Szlapihska - lnspektor ds. Zaopatrzenia
tel, 091 44 03 428; fax: 091 44 03 698; e-mail:jszlapinska@ums.gov.pl

5. Oferta powinna zawierac'.
a) nazweWykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) ceng netto
d) stawkg podatku VAT
e) cenq brutto
0 termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji
h) podpis wykonawcy lub osoby upowa2nionej
i) warunki platnoSci
j) formg dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru, proszQ

wyra2nie to zaznaczyC)

6. Miejsce itermin Ao2enia oferty

Ofertq nale?y zlo2y6, w zamkniqtej kopercie do dnia 05 .04.2017r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Og6lna Urzgdu pok. 130 z dopiskiem: (Oferta na dostawg Srodk6w
chwastob6jczych)

Lp, Nazwa iopis przedmiotu llo56
1. Srodek chwastob6jczy ,,ROUNDUP 480 SL FLEX" - op. 1 L wraz z aktualnq

karta charaktervstvki produktu
tr 7B

2. Preparat zwalczaiacv mr6wki MROWKOFON BROS - op. '120 s oo 17
3. Preparat owadob6jczy do zwalczania owad6w latajqcych i biegajqcych w

pomieszczeniach ,,BROS - INSECT" sprav o poi. 300 ml
szt. 8

4. Naw6z do ro2 SUBSTRAL extra dluqo dzialaiacv- op. 300 q oo. z
5. Naw6z uniwersalnv AZOFOSKA - op. 3 kq o0 3
6. Ziemia uniwersalna 50 | oo 10
7. Naw6z do rododendron6w BIOPON op. 1 kq op
L Naw6z do roSlin doniczkowvch Aorecol 350 ml op 3



7. Informacje dodatkowe
wymagany termin realizacji zam6wienia 14 dni od daty zam6wienia
platno66 przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wrazzfakturq
towar nale?y dostarczy6 do Magazynu nr 3 Urzqdu Morskiego w Szczecinie
przy ul. Swiatowida 16c

Podpis Dyre a2nionej

INS KTOR
Oddzi lZaooauzenit

uzenia i TransponuWydziat Za

Sztapiiska


