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Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA: 
    Dostawa osprzętu i akcesoriów firmy HUSQVARNA i OREGON. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.   
 
3. SYMBOL KATEGORII CPV:  34913000-0  Różne części zapasowe 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* 
    Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania    

ofertowego. 
 
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
    Najniższa cena. 
 
6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 
    MERYTORYCZNIE: p. Julita Szłapińska - St. Inspektor ds. Zaopatrzenia 
    tel. +48 91 44 03 428, e-mail: jszlapinska@ums.gov.pl 
 
 
7. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 cenę jednostkową netto, stawkę VAT, wartość  netto i brutto za w/w towar wyrażone w pln, 

 termin wykonania zamówienia:  do 21 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, 
 okres gwarancji* 

 podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

 warunki płatności: przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, 

 zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 
umowy*, 

 oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych       
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu), 

  koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę to 
wyraźnie zaznaczyć), 
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8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 28.09.2021r.                                  
z dopiskiem ”Oferta na dostawę osprzętu i akcesoriów firmy HUSQVARNA  i OREGON”. 

 
9.  ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr  2 – wzór umowy  
 

 Załącznik nr 3 – formularz ofertowy 

 Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO 
 
10. INFORMACJE DODATKOWE: 

    Miejsce dostawy:  
 Magazyn nr 3 -  ul. Fińska 5; 72-600 Świnoujście dla poz. 1 - 49 
 Magazyn nr 4 -  ul. Wilków Morskich 13;  76-153 Darłowo dla poz. 50 - 100 

    Wymagany termin realizacji:  do 21 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia 
    Płatność: przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą 
 

* - o ile dotyczy 

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

   
 
 

Wojciech Zdanowicz 
 

                    Dyrektor 
 Urzędu Morskiego w Szczecinie 

         /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


