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

Znak sprawy:

PO-II.3791.152.19

(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

ZT-I.241.112.19.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

lp
1

Dostawa mebli do pokoi socjalnych

Opis przedmiotu zamówienia

ilość

Krzesło tapicerowane do jadalni

lp kolor dąb Soma ciemny

tapicerka tkanina szlachecka kol szary S3
h 1050 szer. 490 gł. 520
2

3

4

5

6

7

8

Kontener /szafka nocna typu Panama
h 540 x 450 x. 440 mm
z dwiema szufladami
kolor dąb Soma ciemny
Szafa ubraniowa dwudrzwiowa typu Panama
h 1900 x 900 x 525 mm
½ drążek na ubrania, ½ półki
kolor dąb Soma ciemny

11
KK--W3

8
PA 42

2
PA 02

Jednoosobowe łóżko z materacem kolor Latte
wymiar 1000 x 2100x 995
materac bonellowy, zbudowany z wysokiej jakości sprężyn;
wysokość materaca 220 mm, pokryty bawełną
A-82

7

Wersalka 2-osobowa z boczkami typu Karmona
Obicie materiał szlachecki kolor szary S3
2250 x 940 x 900 mm

7

TKAW S3

Szafka kuchenna pod zlewozmywak typu Monia z blatem gr.38
mmzamykana drzwiami, zawiasy z funkcją samodomykania
kol. dąb Soma ciemny
860 h x 800 x 520 mm
KMO80DZ
Szafka kuchenna typu Monia z blatem kuchennym gr.38 mm
dąb Soma ciemny
860
h
x
800 z wkładem
x na sztućce
520
z trzema szufladami,
górna
szuflada
KMO8
860 h x 800 x 520 mm
KMO80DS
0D
Szafka kuchenna typu Monia z blatem kuchennym gr.38 mm KMO8
0DSSoma ciemny
dąb
z trzema szufladami , górna szuflada z wkładem na sztućce
860 h x 400 x 520mm
KMO40DS
KMO4
0DS

4

5

1

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do Magazynu nr
3 Zamawiającego mieszczącego się w Szczecinie, ul. Światowida 16c.

3.

Warunki udziału w postępowaniu*

4.

Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

6.

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

7.

- najniższa cena brutto
Dorota Modrzyńska tel.91 44
03 256 adres e-mail:
dmodrzynska@ums.gov.pl

nazwę Wykonawcy adres Wykonawcy
cenę netto wraz z kosztem transportu; stawkę podatku VAT; cenę brutto
termin wykonania zamówienia : 14 dni od dnia zamówienia
okres gwarancji* 24 miesiące
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności: płatność odroczona w terminie 14 dni
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 meble do pokoi socjalnych w terminie 12 dni kalendarzowych
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej
Urzędu.

8.

Załączniki do oferty*

9.

Informacje dodatkowe*

Oświadczenie RODO

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

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy

