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Zapytanie ofertowe
Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaptasza do zlo2enia oferty na:

1.

Tytut zam6wienia
Dostawa sprzgtu firmy HUSQVARNA.

2.

Opis przedmiotu zam6wienia

a) Pila spalinowa model 550 XP - 2 szt.
b) Pita spalinowa model 562 XP - 1 szt.
c) Wyka szarka spalinowa model 555 RXT - 1 szt.
Zlo2enie ofertv iest iednoznaczne z akceptacia warunk6w umowv.

3.

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

4.

Osoba/y upowa2niona/y do kontaktow z Wykonawcami
Merytoryczni€ Inspektor ds. Zaopatrzenia - Pani Julita Szlapihska
tel. kont. 91 44 03 428; e-mail:jszlapinska@ums.gov.pl

5.

Oferta powinna zawierac'.

a) nazweWykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) ceng netto
d) stawkq podatku VAT
e) cenq brutto

f)

termin wykonania zam6wienia

i)
j)

warunki platno5ci
zgodq na podpisanie umowy na warunkach zawartych w zalqczonym do
zapytania wzorze umowy*
formq dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru, proszQ
wyra2nie to zaznaczyC)

g) okres gwarancji *
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej

k)
6.

.

Miejsce itermin zlo2enia oferty

Ofertg nale2y zlo2ye w zamknigtej kopercie do dnia 07.04.2017r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Og6lna Urzqdu pok, 130 z dopiskiem: (Oferta na dostawe sprzetu
HUSQVARNA)
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7.

Informacje dodatkowe "
Wymagany termin realizacji zam6wienia: 14 dni od daty podpisania umowy
Platno6c: przelewem 14 dni od daty otrzymania towaru wtazzfakturq
Miejsce dostawy: Magazyn nr 3 Urzgdu Morskiego w Szczecinie ul. Swiatowida 16c

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowa2nionej

* -oiledotyczy

k-

