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Znak sprawy: PO-ll-379tZZp-1tt231116 S zczecin, dnia 01 .07 .2016 r.(numer wniosku nadany przez Zesp6l ds. Zam6wieh publicznych)

zT-t-241t164t4t2016
(numer wniosku nadany przez kom6rkg organizacyjnqJ

Zapytanie ofertowe

Zamawia)qcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin zaprasza do zlo2enia oferly na:

1. Tytul zam6wienia:
Dostawa klimatyzatora z, montazem.

2. Opis przedmiotu zam6wirenia:
1' Klimatyzator Scienny GWHO9KF-K3 (LCLH) GREE (1 kpt) wraz z mc>nta2em

w pomieszczeniu VT{j w Swinouj6ciu przy ul.'Ku Morzu 1.

2. Zakres zamowienia obejmuje:
- dostawg, montaz i uruchomienie ww. klimatvzatora.
- dostosowanie i podli4czenie do istniejqcej inbtalacji w tym demontaz
dotychczasowego klimatyzatora i starej linii freonowej,

- sporzqdzenie doku nrentacji powykonawczej,
- przeszkolenie pracownika zamawiaiqcego z obslugi urzqdzenia,
- utylizacjq starego kliimatyzatora na koszt Wykonawcy.

3. Wizjq lokalnq montazu klimatyzatora mozner przeprowad zic od poniedzialku
do piqtku w godz. 13.110 - 1s,oo. osoba upowazniona do kontaktu:
Pan Andrzej Kubicki t,et. 609_694_516.

4' Wykonawca po zamontowaniu i uruchomieniu klimatyzatora zapewni:
- minimum 24 miesiqczny okres gwarancji ( 1 przeglqd rocznie zgodnie
z zaleceniem produc;enta).

- czas intenruencji serwisowej nie dluzszy ni|24h od momentu zgloszenia awarii.
- serwts pogwarancyjny.
- przeszkolenie pracownika z obslugi klimatyzatora w miejscu montazu.
- instrukcjq obslugi w jqzyku polskim.

3. Termin wykonania zam6urienia.
7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4. Warunki udzialu w postgpowaniu.
Zlo2enie oferty na formularzu ofertowym stan<lwiqcym zalqcznik nr 1 do zapytania
ofertowego.

5. Kryteria wyboru oferty najlkorzystniejszej.
Najnizsza cena.
Z wykonawcq, kt uznana za najkorzvstniejszq, Zamawiaiqc>ypodpisze umowe nr 2 do zapytania' oteriowego w tu.rminie
i miejscu wskazan eoo.
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Osoba/y upowazniona/e do kontaktow z Wykorrawcami.
Piotr Glowa tel. (9'1) 44-03-b65, fax. (91)43-46-69g, pglowa@ums.gov.pl

Miejsce i termin zlo2enia ofertv.
ofertq nale2y przesla6 pocztq elektronicznE na adres: zamowienia@ums.gov.pl
do dnia 06.07.2016 r. do godziny 1 ::00.

Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy pomieszczenie VTS w Swinoujsciu przy ul. Ku Morzu 1,
- platnosc przelewem min. 14 dni od daty dosterrizenia towaru i fakturv,

Zalqczniki:
Zalqcznik nr 1 - formularz ofertowy
Zalqcznik nr 2 - wz6r umowy.
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