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

Znak sprawy: PO.II.3791.188.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

ZT-I.241.114.19.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

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa szaf ubraniowych BHP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf ubraniowych BHP w
ilości 20 szt.
Parametry techniczne:
Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,5 mm. Konstrukcja zgrzewana oparta na
zamkniętych profilach stalowych.
Malowane proszkowo.
Zamykane podwójnymi drzwiami, wzmocnionymi w części środkowej, z zamkiem
cylindrycznym i 2 kluczami; zawiasy ukryte, system otworów wentylacyjnych.
Wyposażenie szafy: dwie komory, w każdej półka o wys. 25-30 cm i drążek z dwoma
haczykami.
Specyfikacja / wymiary:
1. Szafa na podstawie w formie nóżek h
ilość 3 szt.

1840-1940 mm szer. 800 gł.

500mm

2. Szafa na podstawie w formie nóżek h 1840-1940 mm szer. 600 gł. 500mm
ilość 17 szt.
Spełniają normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Posiadają certyfikat
CE oraz atest higieniczny.
3.

Warunki udziału w postępowaniu*

4.

Kryteria
wyboru
najkorzystniejszej

5.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami

-

Dorota Modrzyńska, tel. 91 440
e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl
6.

najniższa cena brutto

oferty

32

56

,

Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy, adres Wykonawcy, dane do kontaktu: nr tel., adres e-mail

cenę netto stawkę podatku VAT cenę brutto
termin wykonania zamówienia
okres gwarancji*wymagany 24 miesiące
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
formę oraz koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę
to wyraźnie zaznaczyć
g) warunki płatności : płatność odroczona w terminie 14 dni
h) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
b)
c)
d)
e)
f)

7.

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 szaf ubraniowych BHP
w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji
zapytania na stronie internetowej Urzędu.

8.

Załączniki do oferty*

Oświadczenie RODO

9.

Informacje dodatkowe*



wymagany termin wykonania zamówienia: do 40
dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia,



płatność: przelew 14
towaru wraz z fakturą,



miejsce dostawy: Magazyn nr 3 UMS, ul. Światowida
16 c, 71-727 Szczecin

dni od daty dostarczenia

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

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy

