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Znak sprawy: PO-ll-379lZZP-11194116 Szczecin, dnia 25.05.2A16 r.
(numer wniosku nadany przezZesp6l ds. Zam6wieri Publicznych)

zT-t-241t121t4t2016
(numer wniosku nadany przez kom6rkg organizacyjnq)

Zapytanie ofertowe

Zamawialqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207
Szczecin zaprasza do zlo2enia oferty na:

1. Tytul zam6wienia:
Dostawa material6w eksploatacyjnych i narzgdzi lutowniczych.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
Materialy eksploatacyjne i narzqdzia lutownicze wedfug ponizszego wykazu:

LP Materialv eksploatacvine i narzedzia lutownicze jm. iloSc

4 Wycior potr6inv do rozlutownicv SC70002 szt. 1

z Filtr do rozlutownicv SC70002 SZI. 20

3 Zestaw SMD do rozlutownicv SC70002 kp 1

4 Zestaw kluczv plaskich 22.JEGT kp 1

Zestaw Sita do REBALLING BGA 515 szt. do grzania
bezpo6rednieqo + akcesoria nr kat: 00020541

kp. 1

o Uchwvt sit do qrzania bezooSrednieoo nr kat: 00032322 szt. 1

1
I Jonneswav Szczvpce uniwersalne 180 mm 1000v PV087 szt. ?

8 PORTAPRO-KIT Lutownica:
580+625oC; 120min

Kp z

o Lutownica transformatorowa 50W/100W LED produkcjiTEX z
orzelacznikiem mocv

szt. 1

10 AEF.JO - zestaw 8 wkretak6w kp 1

11 Peseta PN-107 szt. 1

12 Peseta PN-103R szt. 1

13 Peseta PN-1 szt. 2

14 Peseta PN-7 SZI. 2

15 lmadlo obrotowe Bernstein Spannfix 9-205 ESD 70mm SZI. 1

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najnizsza cena.

4. Osoba/y upowazniona/y do kontaktow z Wykonawcami.
Piotr Glowa tel. (91) 44-03-565, fax. (91) 43-46-698, pglowa@ums.gov.pl

5. Oferta oowinna zawierae,'.
a) nazwQ Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq jednostkowq netto, warto66 netto i brutto za ww. towar
d) stawkg podatku VAT

k.-



e) formq i koszt dostawy (je2eli transport nie jest wliczony w cene towaru proszQ
to wyraZnie zaznaczy6)

f) termin wykonania zam6wienia
g) termin wazno6ci oferty
h) okres gwarancji
i) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej

6. Miejsce itermin zNo2enia oferty.

Ofertq nale2y zlo2ye w zamknigtej kopercie do dnia 02.06.2016 r. do godziny 12:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin,
Zesp6t ds. Zam6wiefi Publicznych, pok. 110 z dopiskiem:
(oferta na dostawq material6w eksploatacyjnych i narzqdzi lutowniczych).

7. Informacje dodatkowe:
- wymagany termin realizacji: do 21 dni kalendarzowych od daty zam6wienia,
- platnoS6 przelewem min. 14 dniod daty dostarczenia towaru i faktury,
- dostawa magazyn w Szczecinie przy ul. Swiatowida 16c.

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby upowa2nionej

arhs


