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Szczecin, dn. 26.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzqdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 470-
207 Szczecin zaprasza do zlolenia oferty na:

1. Tytut zamowienia
Dostawa mebli biurowych.

2. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa wruz z montazem fabrycznie nowych
mebli biurowych wg asortymentu i ilo6ci podanych w wykazie tabelarycznym
ponizej:

Kolorystyka mebli: jesion Werona D3158
Okucia: kolor aluminium
Wymagany material z ktorego wykonane zostanq meble: ptyta melaminowa

Lp.
Opis przedmiotu zamowienia

J.m
llo6c szt.

,l

Lada biurowa wg projektu: podstawa szafki
dwudrzwiowe - 2 szt; zamek; stopki; plecy plyta
meblowa (wsp6lny panel na dwie szafki); wym. jednej
szafki 80x40x111H ( 3 poziomy segregatorowe) + blat
do lady gr. 28mm - wym. 162x70"
Naro2niki blatu z jednej strony zaoblone; szafki
cofniqte od frontu o ok. 1Ocm (do ustalenia na
miejscu); w razie potrzeby monta2 szafek do Sciany).

szt.

2

Biurko proste, blat gr. 28mm; blenda 1/2; noga metal
jako wzmocnienie pod blatem; 2x otw6r kablowy;
Wym:200x70x75H szt. 1

3 Biurko proste, blat gr. 28mm; blenda 112; 2 x otw6r
kablowy; wym: 1 55x70x75H

szt. 1

4 Pakiet komputerowy tj. p6lka pod klawiaturg i w6zek
pod stacjg dysk6w

szt. 1

5

Kontener jezdny pod biurko; 3-szufladowy; centralny
zamek,
Wym.: 40x45x56H szt. 2



6

Szafka pod ksero 2-drzwiowa; stopki; zamek;
Blat gr. 28 mm;
Wym: 80x70x75H szt. 1

Wykonawca dostarczy przedmiot zam6wienia na wtasny koszt i ryzyko do Magazynu
UMS.

3, Termin wvkonania zam6wienia: 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy,
Mieisce dostawy: Magazyn nr 3 uMS, swiatowida 16c, 71-227 szczecin.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najnizsza cena

5. Osoba upowazniona do kontakt6w z Wykonawcami
Joanna Duk, tel, 91 4 403-257, jduk@ums.gov.pl.

6. Warunki udzialu w postqpowaniu:
ZloZenie oferty na formularzu oferty stanowiEcym Zatqcznik nr 1 do umowy nr
ZT -l -24 1 I 17 3 I 2120 16 ; P O- | | -3 7 I \ZZP -1 I 27 4 | 1 6.

7" Miejsce itermin zlolenia oferty

Ofertq naleZy zloZyc w zamkniqtej kopercie do dnia 05.09.2016 r. do godziny
12:00 na adres Urzqd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4,70-207 Szczecin
Zesp6l ds. Zamowien Publicznych pok, 110 z dopiskiem :(oferta na dostawe mebli
biurowych).

7. Zalqczniki'. r

Zalqcznik nr :l - formularz oferty
Zalqcznik nr 2 - wz6r umowy

Podpis Dyrektora Urzgdu lub osoby
upowaznionej
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