Znak sprawy: PO-II.3791.68.19
ZT.I.241.70.2.19

Szczecin, dn. 11.04.2019 r.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Dostawa różnych narzędzi i urządzeń elektromechanicznych oraz artykułów
elektrycznych i telekomunikacyjnych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
według poniższego wykazu ujętego w tabeli:
j.m.
kpl.

ilość
2

2. Klimatyzator przenośny TORELL Skyled27H

szt.

1

3. Anemometr z USB i termometrem PeakTech 5060
4. Profesjonalna zaciskarka konektorów solarnych MC4

szt.
szt.

1
2

6. Wtyk Rj45

mb.
szt.

915
200

7. Osłona wtyku Rj45

szt.

200

8. Łącznik Rj45

szt.

50

g

200

10. Alkohol Izopropylowy (IPA) - butelka 5l

szt.

1

11. Opaski zaciskowe 250mm x 4,8mm (czarne)

szt.

200

12. Opaski zaciskowe 250mm x 3,6mm (czarne)

szt.

200

13. Taśma izolacyjna 3M 19mm x 20m (różne kolory)
ZESTAW RURKI KOSZULKI TERMOKURCZLIWE TERMOKURCZ 170szt. 100mm
14.
- czarne (różne średnice) z pojemnikiem do przechowywania
15. Rework Jelly Topnik w żelu Future HF Flux 30g
Taśma na rzep 16mm (taśma ma składać się z zestawu 10 METRÓW PLUSZU
16.
+ 10 METRÓW HACZYKA)
17. WD-40 450ml

szt.

10

kpl.

2

szt.

1

mb.

10

szt.

2

18. Kołki szybkiego montażu 6x40mm

szt.

100

19. Profesjonalny Areometr firmy BANNER – tester akumulatorów

szt.
szt.

2
1

Lp. Nazwa i opis przedmiotu
1. Akumulatorowa Wkrętarka 2x 2.0Ah 10.8V - Metabo POWERMAXX BS BASIC SET
Wyposażenie:
• Szybkomocujące uchwyty wiertarskie,
• Zaczep do paska,
• 2 akumulatory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah),
• Ładowarka LC 40,
• walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego,
• Zestaw osprzętu

Charakterystyka
- zaciskarka profesjonalna wyposażona w pozycjoner pinu złącza
- ergonomiczne rękojeści
- zakres roboczy: 3 gniazda do zaciskania kabli o przekrojach 2,5 / 4 / 6 mm2
- wymiary (szer. x gł. x wys.) : 771x30x218mm
- masa 442 g
5. Kabel Utp 5 kat. - 3 kartony po 305 mb.

9. SPOIWO LUTOWNICZE SN60PB40 1,0/100

20. Pasta do lutowania na bazie kalafonii

1

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najniższa cena
4. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Piotr Głowa tel. (91) 44-03-565, pglowa@ums.gov.pl
5. Oferta powinna zawierać:
a) cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za ww. towar + stawka VAT,
b) formę i koszt dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę
to wyraźnie zaznaczyć),
c) termin wykonania zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zamówienia,
d) okres gwarancji poz. 1 i 2 min 24 miesiące na pozostałe pozycje min. 12
miesięcy,
e) warunki płatności min. 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą,
f) termin ważności oferty min. 30 dni,
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej.
h) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych
- liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00, na adres: Urząd
Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Kancelaria Ogólna
pokój nr 130 z dopiskiem „Oferta na dostawę różnych narzędzi i urządzeń
elektromechanicznych oraz artykułów elektrycznych i telekomunikacyjnych.”.
7. Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie RODO
8. Informacje dodatkowe:
- termin wykonania zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zamówienia,
- okres gwarancji poz. 1 i 2 min 24 miesiące na pozostałe pozycje min. 12
miesięcy,
- płatność przelewem min. 14 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą,
- dostawa magazyn 3 w Szczecinie przy ul. Światowida 16c.
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