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Szczecin, dnia 26,04.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajqcy, Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,

70-207 Szczecin zaprasza do zlo2enia oferty na:

1. Tytul zamowienia:
Dostawa przyrzqdow pomiarowych ciSnienia i temperatury.

2. Opis przedmiotu zam6wienia: wedlug ponizszego wykazu:

p Nazwa ioois przedmiotu m iloSi

1

Presostat TRAFAG +0,2+2,5BAR
Czujniki ciSnienia - Presostat TRAFAG Typ:900.2675.901
- zakres +0,2+2,58AR, przyl4cze GIl4" F mosiqdz,
Wvkonanie morskie

szt. 2

2 Mano-wakuometr 100 mm M20 x L,5 -1+5 BAR szt. t0

a
J

Termometr morski prosty w oprawie mosiqdz z gwintem Gtlz"
0-100 stopni, zanurzenie R80mm

szt. 5

4
Termometr morski kqtowy w oprawie mosiqdz z gwintem GL/z"
0-100 stopni, zanurzenie R125mm

szt. 5

5
Termometr morski prosty w oprawie mosiqdz z gwintem G1,f2"

-50 +50 stopni, zanurzenie R80mm
szt.

6
Termometr morski kqtowy W oprawie mosiqdz z gwintem GI/2"
-50 +50 stopni, zanurzenie RBOmm

szt 1

7
Kurek manometryczny mosiqzny 3-drozny Fig 528 PNL6 wersja
metyrczna3xM20x1,5

szt. 2

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najni2sza 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 zawierac:
a) nazwq i adres Wykonawcy,
b) cenq jednostkowq netto, wartoSc netto i brutto za ww. towar + stawka VAT,
c) formq oraz koszty dostawy (jezeli transport nie jest wliczony w ceng towaru

proszQ to wyraZnie zaznaczye),
d) termin wykonania zam6wienia,
e) okres gwarancji,
f) warunki platno6ci,
g) termin waznoSci oferty,
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej.
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Miejsce i termin zlo2eniaoferty,

Ofertq nale2y Ao2y6, w zamkniqtej kopercie do dnia 12.05.2017 r. do godziny 15:00
na adres Urzqd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Kancelaria Og6lna pok6j nr 130 z dopiskiem ,,oferta na przyrzqdy pomiarowe
ci5nienia i temperatury" .

Informacje dodatkowe:
- wymagany termin realizacji: do 21 dni od daty zam6wienia,
- platno6c przelewem min.2l dni od daty otrzymania towaruwtazzfaklurq,
- dostawa magazyn w SwinoujS ciu przy ul, Firiskiej 5.
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