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Znak sprawy: PO-II.2691.270.20                                                  Szczecin, dnia 18.11.2020 r.  
                ZT.I.231.241.20DM 
 
 
 

            Zapytanie ofertowe 
 

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

1. Tytuł zamówienia: dostawa spawarki do światłowodów 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest spawarka światłowodowa Fitel NINJA z wyposażeniem. 
Charakterystyka:  

 odpowiednia dla wszystkich sieci METRO/LAN/FTTx 
 przygotowana do spawania włókien EZ-Bend® systemu FTTH Neptun Media 
 najbardziej odporna spawarka na rynku (szczelność IP52) 
 pasywne centrowanie włókien 

spawanie włókien z luźną izolacją (luźna tuba) 
 silniki dużej mocy łatwo dosuwają włókno nawet ze sztywnych kabli dostępowych 
 możliwość wykonania do 100 spawów na zasilaniu bateryjnym 
 przestrzenna komora spawania umożliwiająca łatwą aplikację włókna 
 technologia „Mirrors Free” – centrowanie bez luster! 
 kompatybilna z Splice-on-Connector (SOC) 
 3 lampy LED oświetlające komorę spawania 
 wzmocniona obudowa odporna na wstrząsy, wilgoć, kurz i niskie temperatury 
 precyzyjna automatyczna przycinarka w komplecie 
 waga poniżej 1 kg 

Wyposażenie: 
 automatyczna obcinarka FITEL S326A (48.000 cięć) z pojemnikami na ścinki 
 koszyk do chłodzenia osłonek spawu 
 bateria wewnętrzna 
 zasilacz spawarki z kablem 
 krążek do czyszczenia elektrod 
 komplet zapasowych elektrod 
 instrukcja obsługi 
 twarda walizka transportowa 

 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Najniższa cena brutto 

 

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

5. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę i adres Wykonawcy 

b) cenę jednostkową netto i brutto za ww. towar , pln, 
c) formę i koszt dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę 

to wyraźnie zaznaczyć), 
d) termin wykonania zamówienia : 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy 
e) gwarancja 24 miesiące 
f) warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia 

towaru wraz z fakturą,  
g) termin ważności oferty min. 30 dni, 
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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 formie elektronicznej na adres : oferty@ums.gov.pl  wpisując  
w tytule „oferta na dostawę spawarki światłowodowej ”  w terminie 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie 
internetowej Urzędu.   
          

7. Załączniki do oferty: 
Załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO 
 

8. Informacje dodatkowe. 
-  miejsce dostawy: Magazyn nr 2 UMS, ul. Światowida 20, 71-727 Szczecin  

 
 
 

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

 
         

       Wojciech Zdanowicz  
       Dyrektor  

 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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