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Nadawca:

Urząd Morski w Szczecinie jest zainteresowany zakupem fabrycznie nowych mebli
biurowych.
Opis pzedmiotu zam wienia

Przedmiotem zam wienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych określonych
szczegołowo w poniŹszej tabeli. Wymagania dla materiału, z kt rego wykonane zostaną
meble
. p$a wi rowa dwustronnie laminowana Kronopol gr. 25 mm na blaty biurek, stołu,
kom d, g rne wie ce szaf;
. pfia wi rowa dwustronnie laminowana Kronopoł gr. 18mm na korpusy i podstawy;
. wąskie płaszczyzny (obzeŻa) biurek, szaf stołu itd. zabezpieczone listwą pcv 2mm.
:
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Opis poszczegolnych mebli
szafa na dokumenty, kolor: dąb
Wys. 1833 szer. 802, gł. 385 mm
wyposażona W cztery pÓłki, drzwi uchylne
(z uchwytami)

szafa

ubraniowa

wzor

lIoś

2

kolor: dąb

Wys. 1833 szer. 602, gł. 385 mm
zamykana drzwiami uchylnymi z uchwytemi

1

Biurko

kolor: dąb
750h x 1500 x 700 mm
z połka pod klawiaturę, szafką i czterema szufladami
2
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4.

Dostawka naroŹna do biurka ko|or: dąb
750h x 700(1100) x 700(1 100) mm
2

5.

StÓł

kwadratowy

kolor: dąb
I

750h x 800 x 800 mm
o.

Krzesła lSo chrom
Wg wzornika Nowego Stylu tkanina podstawowa kol. M 56

7.

Komoda dwudrzwlowa

1129hx802x385mm

Komoda

trzvdrzwiowa

1129hx1300x385mm

Lustro na płycie mebIowej kolor: dąb
Wymiary 900 mm x 500 mm

Prosimy o składanie ofert na formularzu ofertv (załącznik nr

O

o

O

o

Bez wzoru

1

Bez wzoru

1

Bez wzoru

1

kolor: dąb

Drzwi uchylne, dwie pÓłki
9.

2

kolor: dąb

Drzwi uchylne, dwie połki
8.

Bez wzoru

1)

Wymagany okres gwarancji : 24 mieslące od daty dostawy do Zamawiającego.
Termin dostawy 15 dni kalendarzowych od daty zamowienia.
Miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMs, u!. Śwlatowida 16 c, 71-727 Szczecin.
PłatnoŚ przelewem 14 dni od daty dostarczenia towaru i faktury.

Jedynym kMerium wyboru oferty jest cena.

odpowledź prosimy przesła w zamkniętej kopercie do dnia 05.1 1.15. do godz .12.oo
na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Zesp ł ds. Zamowie Publicznych pok. 11o,
z dopiskiem ,,oferta na dostawe mebli biurowch"

Z powaŻaniem

z up. Dyrektora Ur;yiu L{orskiego

