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Znak sprawy: PO-II.2691.159.20                                                    Szczecin, dn.06.08.2020 r.  
                ZT.I.231.137.20DM 
 

            Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia: dostawa mebli biurowych i krzeseł ergonomicznych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: wg specyfikacji zawartej w Załączniku Nr 1 
 

Część 1 meble biurowe 

Część 2  krzesła ergonomiczne 

Wymagana gwarancja  24 miesiące.  
Miejsce dostawy: Magazyn Nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie , Plac Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin  

 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Najniższa cena brutto  

 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami. 
Dorota Modrzyńska , tel. 914 403 256, dmodrzynska@ums.gov.pl   
 

5. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail 
c) cenę netto stawkę podatku VAT cenę brutto 
d) w cenie oferty należy ująć koszt transportu do magazynu Zamawiającego 
e) termin wykonania zamówienia 35 dni kalendarzowych 
f) okres gwarancji  24 miesiące  
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) warunki płatności : płatność odroczona w terminie 14 dni  
i) termin ważności oferty 30 dni  
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
k) 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 formie elektronicznej na adres : oferty@ums.gov.pl  wpisując  
w tytule „oferta na dostawę mebli biurowych (część 1) i/lub krzeseł ergonomicznych 
(część 2)”  w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu 
publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu.   
          

7. Załączniki do oferty: 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu  
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO 
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8. Informacje dodatkowe. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na część 1 lub część 2 
zamówienia. 

 

 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania 
zamówienia publicznego. 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora  
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


