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Akademia Morska w Szczecinie              Szczecin, 23.01.2019 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
tel. + 48 91 48 09 400 
am@am.szczecin.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr LCL/01/2019 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 
NIP: 851-000-63-88 REGON: 000145129 PKD: 85.42Z 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonanie ekspertyzy dot. roweru towarowego Cargo. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Wykonanie ekspertyzy dot. roweru towarowego Cargo, polegającej na: 
 
- określeniu optymalnej specyfikacji technicznej roweru towarowego w oparciu o zadane 
parametry użytkowe (masa własna, manewrowość, ładowność, typ zabudowy, itp.); 
- określeniu zaleceń dotyczących komponentów (ich trwałości) i  wyposażenia w urządzenia 
dodatkowe roweru towarowego; 
- wskazaniu zaleceń i możliwych obszarów zastosowania roweru towarowego w logistyce 
miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury; 
- wskazaniu zaleceń dla potencjalnych użytkowników. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28.02.2019 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na własnym formularzu.  
Oferta powinna: 
- być opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail do korespondencji, numer telefonu, numer NIP, 
- zawierać cenę brutto oraz warunki powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom 
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

k.nadolska@am.szczecin.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: Akademia 
Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin do dnia 07.02.2019 r. godz. 12:00. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie oraz 
zostanie rozesłany mailowo na adresy e-mail podane w złożonych ofertach. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.am.szczecin.pl. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena  100 % 
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem am.szczecin.pl oraz mailowo na adresy podane w 
złożonych ofertach. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Karolina Nadolska pod numerem telefonu 91-48-09-648 oraz 
adresem email: k.nadolska@am.szczecin.pl. 
 
Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie 
łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w 
terminie do dnia 7 lutego 2019 r. godz. 12:00 z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej liczby ofert, 
niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania, przesunięcia terminu lub nie dokonania 
wyboru oferty bez podania przyczyn. 

mailto:k.nadolska@am.szczecin.pl

