
URZAD MORSKT W SZCZECTNIE
PI. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 44-03-257 fax: +48 91 43-44-698, e-mail:jduk@ums.gov.pl

Znak sprawy:
PO-t t -37g/ZZP -1 I 189/1 6
zT-t-241t136t2t2016 Szczecin, dn. 30.05.2016 r.

zam awiajqcy, D y re kto r U rzq d u rrr or5.?3#T U:""rJ,"rtl r, ". stefa n a B a to res o 4, 7 0 -207
Szczecin zaprasza do zloZenia oferty cenowej na:

l. Tytul zam6wienia:
Dostawa pudel arch iwizacyj nych.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia:

Pudla archiwizacyjne 44 firmy ,,VauPe" w lqcznej iloSci 1000 sztuk.
Wymiary:
- szeroko6d: '1Ocm

- wysokos6,: 25cm
- dtugo6c: 34,Scm
Material: bezkwasowa tektura falista, przeznaczone do archiwizacji dokument6w,
wyposazone w miejsca do opisu zawafto6ci, na grzbiecie otwory ulatwiajqce
wyjmowanie i przenoszenie kartonu.

lll. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najnizsza cena

lV. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Duk, tel. 91 4 403-257, e-mail: iduk@ums.qov.pl.

V. Oferta powinna zawierac:
- nazwg i adres Wykonawcy,
- cenQ jednostkowq netto, warto6c netto i brutto za wlw towar + stawka VAT,
- formg i koszty dostawy fiezeli transport nie jest wliczony w cenQ towaru proszg

wyrazn ie to zaznaczyC),
- termin wykonania zam6wienia,
- okres gwarancji,
- termin wazno6ci oferty,
- podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej.

Vl. Miejsce itermin zlo2enia ofefty:

Ofertq nalezy zloZyc w zamkniqtej kopercie do dnia 07.06.2016 r. do godz. 12:00 na adres:
Urz4d Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin, Zesp6N ds.
Zam6wieri Publicznych pok. '110 z dopiskiem ,,oferta na dostawq pudet archiwizacyjnych
VauPe" - nie otwierac przed 07.06.2016 r., godz. 12'.00.



URZAD MORSKI W SZCZECINIE
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Vl l. Informacje dodatkowe:
- miejsce dostawy: lMagazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4,70-207 Szczecin
- wymagany termin realizacji: 10dni kalendarzowych od daty wyslania zam6wienia.
- platnoS6: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury.

Podpis owaznionej

arks
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