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

Znak sprawy: PO-II.3791.98.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

ZT-I.241.84.19.DM(3)
(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 krzeseł ergonomicznych

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. krzeseł biurowych model TAKTIK Mesh R19T TS25
Zgodnie ze specyfikacją:
 obrotowe krzesło biurowe
 ergonomiczny mechanizm ruchowy Ergon 2L
 obszerne tapicerowane siedzisko, tapicerka kolor C73
 profilowane siatkowe oparcie,
 blokada oparcia w wybranej pozycji,
 regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby,
 regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
 regulowane podłokietniki góra / dół,
 kółka do powierzchni twardych
 gwarancja 24 miesiące
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Magazyn Nr 3 Zamawiającego mieszczący się w Szczecinie
przy ul. Światowida 16 c, tel. 91 4403 323.

3.

Warunki udziału w postępowaniu*
-

4.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najniższa cena brutto.

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Dorota Modrzyńska –Pastucha tel. 91 44 03 256, e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl

6.

Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto
termin wykonania zamówienia
okres gwarancji* 24 miesiące
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury
oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia
następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu, 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 krzeseł ergonomicznych”

8.

Załączniki do oferty*
Wzór oświadczenia RODO

9.

Informacje dodatkowe*

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/
* - o ile dotyczy

