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Zalqczniknr 4
do Regulaminu

udzielania zam6wieri publicznych
w Urzgdzie Morskim w Szczecinie

Szczecin, dnia 25.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin
zaprasza do zlozenia oferty na:

1. Tytul zam6wienia:
Dostawa 2 szt. radiomodem6w Satelline-EASy do transmisji danych.

2. Opis przedmiotu zam6wienia:
Radiomodem Satelline-EASy - podstawowe wymagania techniczne:

o prqdko6c transmisji: 9600/19200 biUs
o port komunikacyjny: RS232
r p€rsrno czqstotliwo5ci: 403...473 MHz
o szeroko5c kanalu: 12.5 | 25 kHz
o rTroc nadajnika: 100 mW - I W
o Kompatybilno5c: SATELLINE-3AS / PacificCrest / Trimtalk / Trimble
o WySwietlacz LCD i klawiatura 4 przyciskowa
. Konfigurailaz poziomu terminala

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszejjest najnizsza cena brutto.

4. Osoba/y upowazniona/e do kontakt6w z Wykonawcami
Technicznie - Pan Marek Oziewicz Glowny Specjalista ds. Technik Pomiarowych Wydzialu
Pomiar6w Morskich tel. kont. 91 44 03 377, 609 692 974: e-mail: moziewicz@ums.gov.pl
Merytorycznle - Pani Julita Szlapifiska Inspektor ds. Zaopalrzenia
tel. kont. 91 44 03 428; fax: 091 44 03 698; e-mail:jszlapinska@ums.gov.pl

5. Oferta powinna zawierad:
a) nazwQ Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenq netto
d) stawkg podatku VAT
e) cenq brutto
f) termin wykonania zam6wienia
g) okres gwarancji
h) formq dostawy

fieZeli transport nie jest wliczony w ceng towaru, proszQ wyra2nie to zaznaczyc)
i) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej

6. Miejsce itermin zlozenia oferty
Ofertq nalezy zlo2yc w zamknigtej kopercie do dnia 02.11.2016 r. do qodzinv 11.00
na adres Urzqd Morskiw Szczecinie pl, Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin
Zesp6l ds. Zam6wieh Publicznych pok.110 z dopiskiem (Oferta na dostawg radiomodemow)

7. Zalqcznik
Wz6r i warunki umowy wraz z opisem przedmiotu zam6wienia

8. Informacjedodatkowe
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