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Zapytanie ofertowe na dostawę składników umundurowania i oznak 
służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4                 
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia 
Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych dla pracowników Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa składników umundurowania i oznak 
służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie. Opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części 
Części I – dostawę składników umundurowania i oznak służbowych określonych w 
pozycjach 1-23 Załącznika A do formularza oferty. 

 Części II – dostawę składników umundurowania określonych w pozycjach1-4 
Załącznika B do formularza oferty. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca może złożyć ofertę na  część I lub część II lub na całość 
zamówienia. 
Prosimy o złożenie oferty na formularzu oferty stanowiącym  Załącznik A i 
Załącznik B do zapytania ofertowego 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
Najniższa cena 

5. Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Ewa Rusiecka, tel. 91 
44 03 458, e-mail: erusiecka@ums.gov.pl 

6. Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę i adres Wykonawcy 
b) cenę jednostkową netto,  wartość netto,  stawkę VAT ,cenę brutto 
c) termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od podpisania umowy 
d) okres gwarancji – 12 miesięcy 
e) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
f) warunki płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury 
g) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty  
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 22.03.2018 r. do godziny 15:00                          
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130  z dopiskiem : oferta na „dostawę składników 
umundurowania i oznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie” 
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8. Załączniki do oferty  
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – oferta cenowa: część I załącznik A, część II załącznik B 
Załącznik nr 3 -  wzór umowy  
 

 
 
 
 
…………………………………………… 
 
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby 
upoważnionej  

 
 
* - o ile dotyczy 

 


