Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.II.3791.123.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

ZT-I.241.101.19.JS(4)
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1.

Tytuł zamówienia

Dostawa sprzętu biurowego FELLOWES.

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt biurowy FELLOWES według poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa i opis przedmiotu
Bindownica elektryczna FELLOWES GALAXY E500 A4

szt.

2

2.

Niszczarka dokumentów FELLOWES 75 Cs

szt.

1

3.

Podstawa pod monitor LCD/TFT Plus Smart Suites
FELLOWES 8020801

szt.

3

Warunki udziału w postępowaniu*

Nie dotyczy

4.

Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej

Najniższa cena

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z
Wykonawcami

6.

Oferta powinna zawierać:

7.

ilość

1.

3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Jm

Julita Szłapińska –
Inspektor ds. Zaopatrzenia
Tel. kont. 91 44 03 428
e-mail: jszlapinska@ums.gov.pl

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia – 14 dni od daty dostarczenia zamówienia
okres gwarancji min. 12 miesięcy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności – 14 dni od daty otrzymania towaru wraz z fakturą
oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: oferta
na dostawę sprzętu biurowego FELLOWES w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia
następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu.

8.

Załączniki do oferty*

9.

Informacje dodatkowe*

Załącznik nr 1 – oświadczenie RODO
 Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty
dostarczenia zamówienia.
 Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania towaru
wraz z fakturą.
 Miejsce dostawy: Magazyn nr 1 Plac Batorego 4
w Szczecinie
 Okres gwarancji min. 12 miesięcy

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy

Zenon Kozłowski
Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Oznakowania Nawigacyjnego - Zastępca Dyrektora ds.
Oznakowania Nawigacyjnego
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