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

 
Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na 
 w części I usługę szycie miarowe umundurowania i odznak służbowych 
 w części II dostawa składników umundurowania  dla pracowników Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 
  
Wykonawca może złożyć ofertę na część I lub część II lub na całość 
zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określone są w zał. Nr 1 i zał. Nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego i są umieszczone na stronie 
internetowej UMS.. 
 
 
 Okres realizacji zlecenia   do 30.04.2016 r.  
 
 
Prosimy o złożenie oferty cenowej zawierającej informację o: 

- wartości do zapłaty netto +.... % VAT i wartości brutto,  
(cena wykonania usługi musi zawierać cenę dostawy do siedziby Zamawiającego – magazyn 
nr 1  Plac Batorego 4, 70- 207 Szczecin). 
  

 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków  wzoru umowy 
Jedynym kryterium wyboru jest cena brutto.  
 
     
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Ewa Bachul 
tel./fax 4 403-458, e-mail: ebachul@ums.gov.pl 
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Prosimy o złożenie oferty  w zamkniętej kopercie do dnia 29.01. 2016 r.   do godz. 
12.00  na adres:   Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Batorego 4,70 – 207 
Szczecin,   Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. 110. 
Z dopiskiem: „ szycie miarowe umundurowania oraz dostawa składników 
umundurowania i odznak służbowych dla pracowników UM w Szczecinie            
– nie otwierać przed 29.01.2016 r. godz. 12.00”. 
 
 
        
   
 
        Z poważaniem 
 


