
  

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

  
Urząd Morski, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty 

cenowej dotyczącej naprawy wału śrubowego z jednostki pływającej MOT-UMS-2. 

Termin wykonania usługi: 7 dni kalendarzowe od zlecenia. 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Wymiana trzech tulei brązowych B102 („koszulek”) na wale śrubowym z jednostki pływającej  

MOT-UMS-2 wraz z położeniem laminatu o długości 130 mm pomiędzy tuleją dławicy 

sznurowej, a tuleją łożyskowania. 

Wymiary tuleji brązowych: 

a) Tuleja szczotko-trzymacza: długość 50 mm, średnica zewnętrzna 60 mm, średnica 

wewnętrzna 51 mm,  

b) Tuleja przy dławicy sznurowej: długość 125 mm, średnica zewnętrzna 63 mm, 

średnica wewnętrzna 52 mm,  

c) Tuleja łożyskowania: długość 270 mm, średnica zewnętrzna – dokonanie pomiarów  

 i dostosowanie do obecnie zamontowanego łożyska poliuretanowo –gumowego     

 typu CUTLASS VETUS ,  

W celu wymiany tulei łożyskowania konieczne jest usunięcie tulei szczotkotrzymacza 

oraz tulei przy dławicy sznurowej. 

Po zakończeniu wystawienie karty odbioru dla PRS. 

 

Jednostka pływaj ąca i zdemontowany wał znajduj ą się w Bazie Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16 C. 

 

 
 
 
 
 

Znak: BONn –II / 374 / 04 / 02 / 16,  data:  22. 02. 2016 r. 

Adresat: Wzór tel.:   
fax:  

Nadawca: Urząd Morski w Szczecinie 
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie 
ul. Światowida 16 c 

tel.:  (+48 91) 421 52 72 
fax:  (+48 91) 421 52 61 

Dot.: Zapytania ofertowego na naprawę wału śrubowego z jednostki pływającej MOT-UMS-2. 
Ilość Stron:  1 

� Pilne � Do recenzji � Proszę o komentarz � Proszę o odpowiedź � Proszę przekazać dalej 



  

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

 
 
Oferta powinna zawierać: 

 
a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto,  

                  d)  stawkę podatku VAT,  

                       Stawka  0 % VAT - art. 83 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
                       o Podatku od towarów  i usług  (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze  
                       zmianami). 

e) cenę brutto, 
f) termin wykonania zamówienia, 
g) okres gwarancji,  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej. 
 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najni ższa cena 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29.02. 2015 r. do godz. 12:00,  

w Zespole ds. Zamówie ń Publicznych w pok. nr 110, w siedzibie Urzędu Morskiego      

przy Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Oferta na napraw ę wału   

śrubowego z jednostki pływaj ącej MOT-UMS-2”. 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z Wykonawcami: 

- Marcin Lenartowicz, tel. 609 690 427, 

- Maciej Zarębski, tel. 502 891 488. 

 

 

          Z poważaniem 


