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Zapytanie ofertowe 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
1. Tytuł zamówienia:  
Dostawa papieru ksero. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa papieru ksero A4, 80g/m² (5 ryz w kartonie) w ilości 275 ryz. 
 
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  
Najniższa cena. 
 
4. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Ewa Idzior – St. Inspektor Oddziału Zaopatrzenia, tel. 91 44 03 263, e-mail: eidzior@ums.gov.pl 
 
5. Oferta powinna zawierać: 

- nazwę i adres Wykonawcy, 
- cenę jednostkową netto, wartość  netto i brutto za w/w towar + stawka VAT, wyrażone 
   w PLN, 
- formę oraz koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę to  
  wyraźnie zaznaczyć), 

      - termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, 
- okres gwarancji, 
- warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, 
- termin ważności oferty, 
- podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

           - 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 wyłącznie elektronicznie 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 e-mail: oferty@ums.gov.pl z dopiskiem ”oferta                

na dostawę papieru ksero”. 
 
7. Informacje dodatkowe: 

 miejsce dostawy: Magazyn Nr 1 w Szczecinie, Plac S. Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
 wymagalny termin realizacji: 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, 
 płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą. 
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8. Załączniki: 

 Załącznik Nr 1 – oświadczenie RODO 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


