URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 44-03-257, e-mail: jduk@ums.gov.pl

Znak sprawy:
PO-II.3791.170.19
ZT-I.241.129.19.JD

Szczecin, dn. 28.08.2019 r.
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin zaprasza
do złożenia oferty cenowej na:
I. Tytuł zamówienia:
Dostawa najazdów kablowych.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Najazd kablowy - 2 kanały 32mm, otwierany, ciężki próg z odporną, gumową podstawą i otwieraną
pokrywą
szt. 9
Dane techniczne:
długość: 97,5 cm
szerokość: 24 cm
wysokość: 4,5 cm
ilość kanałów kablowych: 2
wymiary pojedynczego kanału kablowego: 32 mm x 32 mm
maksymalna średnica zew. kabli: do 30mm
waga: 6 kg
nośność: w przybliżeniu 6 ton na oś
temperatura pracy: -30°C do +60°C
2. Najazd kablowy - 2 kanały , 30mm, nakładany, lekki, ochronny
Dane techniczne:
długość: 97 cm
szerokość: 20 cm
wysokość: 3,5 cm
ilość kanałów kablowych: 2
wymiary pojedynczego kanału kablowego: 20 x 30 mm
waga: 1 kg
nośność: w przybliżeniu 6 ton na oś
temperatura pracy: -30°C do +60°C

szt. 6

- najazdy powinny być odporne na działanie olejów, kwasów i benzyny,
- wykonane z połączenia mocnego kompozytu oraz gumy, bez elementów metalowych,
- system blokujący zapewniający błyskawiczne i pewne łączenia kilku najazdów. System działający na
zasadzie wpust-wypust i pozwala na połączenie osłon w kilka sekund oraz uniemożliwia przypadkowe
rozłączenie osłon,
- nylonowa, antypoślizgowa pokrywa z wytłoczonymi symbolami ostrzegawczymi informującymi o wnętrzu
osłon,
- otwory na śruby umożliwiające przymocowanie najazdów do podłoża.
III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena brutto.
IV. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: jduk@ums.gov.pl.
V. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres Wykonawcy,
- cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za w/w towar + stawka VAT,
- formę i koszty dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę
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wyraźnie to zaznaczyć),
- termin wykonania zamówienia – 4 tygodnie od daty wysłania zamówienia,
- okres gwarancji,
- termin ważności oferty,
- płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury,
- podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
- oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
VI. 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 najazdów kablowych”
VII. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin.
- wymagany termin realizacji: 4 tygodnie od daty wysłania zamówienia.
- płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.
VIII. Załączniki do oferty:
Oświadczenie RODO – Załącznik nr 1

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej
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Paweł Szumny
Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Data podpisu: 2019-08-29 07:07:50
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