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Szczecin, dnia 13.05.2019 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 osprzętu firmy Husqvarna.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Osprzęt firmy HUSQVARNA według poniższego wykazu:

Lp. Nazwa i opis przedmiotu
Pilnik płaski do ograniczników głębokości OREGON
1. (do pił spalinowych Husqvarna)
2. Kółko łańcuchowe 3/8' – 7 zębów Husqvarna
Kółko łańcuchowe 325' – 7 zębów Husqvarna
Pilnik do ostrzenia łańcucha 325 Husqvarna
Pilnik do ostrzenia łańcucha 3/8 Husqvarna
Pilnik do ostrzenia łańcucha 208/4 mm Husqvarna
Żyłka do wykaszarek fi 3,3 mm dł. 240mb Husqvarna
Nóż do wykaszarki trójzębny do trawy, Multi – 350 -3T
HUSQVARNA 545 RX
Łańcuch tnący do piły spalinowej 3/8 na bębnie (razem z ogniwami łączącymi)
Uchwyt do pilnika do ostrzenia łańcuchów – OREGON
Pilnik do łańcuchów tnących o podziałce 325;
Oregon okrągły - średnica 4,8mm
Pilnik do łańcuchów tnących o podziałce 3/8; Oregon;
okrągły - średnica 5,5 mm;
Żyłka Husqvarna X Force szpula 3,3mm / 240m
Żyłka/linka tnąca do wykaszarki; Whisper; Husqvarna; szpula; 3mm/240m
Żyłka do kos Oregon Flexiblade 4mm x 21m; przekrój: kwadrat

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16. Klucz do świec do pił spalinowych Husqvarna
17. Noże do kosiarki rotacyjnej czeskiej ZTR-165

Tarcza do wycinania drzew i krzewów Scarlett 200-22T Husqvarna; średnia
otworu montażowego 1”; średnica całej tarczy ok. 200mm. Nr.kat.5784425-01
Tarcza do wycinania drzew i krzewów Scarlett 225-24T Husqvarna średnia
19. otworu montażowego 20mm średnica całej tarczy ok. 225mm.
Nr.kat.5784428-01
Tarcza do wycinania drzew i krzewów Scarlett 200-22T Husqvarna; średnia
20. otworu montażowego 20mm średnica całej tarczy ok. 200mm.
Nr.kat.5784426-01
21. Tarcza tnąca Scarlett kat. 578 44 27-01 Scarlett 24T (1") / Ø225mm

18.

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najniższa cena
4. Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Piotr Głowa tel. (91) 44-03-565, pglowa@ums.gov.pl
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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 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zamówienia,
d) okres gwarancji 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 od dnia publikacji
ogłoszenia 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 osprzętu firmy
Husqvarna”.
7. Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie RODO
8. Informacje dodatkowe:
- termin wykonania zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zamówienia,
- okres gwarancji min. 12 miesięcy,
- płatność przelewem min. 14 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą,
- dostawa magazyn 3 w Szczecinie przy ul. Światowida 16c.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/
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