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ZAPYTANIE OFERTOWE  NA EMBLEMATY 
 
 
 

      
                                                                                                                               

1. Zamawiający: 

Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 1-2 , 70-500 Szczecin 
nr  tel. (091) 43 18 561  

 
 

2. Przedmiot zapytania (opis przedmiotu zamówienia): 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą: 

 

 
1. Emblemat „SZCZECIN’ 

Emblematy haftowany kolor złoty, wysokość liter 15mm, na podkładce z sukna koloru 

czarnego o szerokości 23mm.  

 

 
 
 
 

2. Emblemat Uczelni na czapkę 

Emblemat Uczelni haftowany koloru złotego wysokość 85mm, szerokość w górnej części 

55mm i dolnej 70mm, górna i dolna krawędź zaokrąglona, na podkładzie z sukna koloru 

czarnego. 

 



 
 

 

 

3. Emblemat na czapkę dla pracowników 

Emblemat na czapkę dla pracowników haftowany koloru złotego, wysokość 77mm, szerokość 

95mm, zaokrąglona jak na zdjęciu poniżej. Na podkładce z sukna koloru czarnego.  

 

 
 

 

 

4. Oznaka roku 

Patki z sukna koloru czarnego, szerokość 40mm i wysokość 100mm, górna i dolna krawędź 

zaokrąglona. Na patce w górnej części oznaka kierunku studiów-kotwica, pod kotwicą oznaka 

roku nauki koloru złotego w postaci prostych pasków wąskich (4mm)-haftowane. 

 

 

 

 
 

 

 

 



5. Oznaka roku 

 

Patki z sukna koloru czarnego, szerokości 40 mm i wysokości 100 mm, górna i dolna krawędź 

zaokrąglona. Na patce w górnej części oznaka kierunku studiów, pod nią oznaka roku nauki 

koloru złotego w postaci prostych pasków wąskich (4 mm)- haftowane. 

 

 

 
 

 

 

Rodzaj emblematu/patki Ilość w szt. 

Emblemat „SZCZECIN” 800 

Emblemat na czapkę dla pracowników 20 

Emblemat na czapkę 400 

Patki z kotwicą  I belka 200 

Patki z kotwicą  II belki 300 

Patki z kotwicą III belki 200 

Patki z kotwicą  IV belki 300 

Patki ze śrubą I belka 200 

Patki ze śrubą II belki 200 

Patki ze śrubą III belki 100 

Patki ze śrubą IV belki 150 

 

 

6. Pochewki na pagony: z sukna koloru czarnego, szerokości 55 mm i wysokości 80 mm, górna i 

dolna krawędź prosta. Na patce w górnej części oznaka kierunku studiów, pod nią oznaka roku 

nauki koloru złotego w postaci prostych pasków wąskich (3 mm)- haftowane długości 25 mm 

w odstępie 5mm od krawędzi lewej i prawej wg załączonego skanu pochewek. 

 

 

Wydział Mechaniczny: 

 

IV rok (cztery krótkie belki, śruba) - 50 par 

 

 

Wydział Nawigacyjny: 

 

II rok (dwie krótkie belki, kotwica) - 150 par 

III rok (trzy krótkie belki, kotwica) - 150 par 

IV rok (cztery krótkie belki, kotwica) - 50 par 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rodzaj emblematu/patki Ilość w szt./par Cena za 

szt./parę 

Emblemat „SZCZECIN” 800 szt.  

Emblemat na czapkę dla pracowników 20 szt.  

Emblemat na czapkę 400 szt.  

Patki z kotwicą  I belka 200 szt.  

Patki z kotwicą  II belki 300 szt.  

Patki z kotwicą III belki 200 szt.  

Patki z kotwicą  IV belki 300 szt.  

Patki ze śrubą I belka 200 szt.  

Patki ze śrubą II belki 200 szt.  

Patki ze śrubą III belki 100 szt.  

Patki ze śrubą IV belki 150 szt.  

Pochewki na pagony ze śrubą IV rok 50 par  

Pochewki na pagony z kotwicą II rok 150 par  

Pochewki na pagony z kotwicą III rok 150 par  

Pochewki na pagony z kotwicą IV rok 50 par  
 
 
 

3. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 25.06.2015 r.  

 

 

4. Miejsce dostawy: 

Magazyn mundurowy ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Szczecin, po ówczesnym ustaleniu dostawy 

telefonicznie z p. Elżbietą Pawlak pod numerem telefonu 91 48 09 609 lub 779. 

 

 

5. Opis przygotowania oferty: 

Oferta winna zawierać: 
 

1. Cenę brutto za cały przedmiot zamówienia.  

2. Posiadać datę sporządzenia. 

 



6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: najlepiej poczty elektronicznej na adres: 
ag@am.szczecin.pl, poczty, kuriera, faksem na numer: 91 48 09 575 lub też dostarczona 
osobiście na adres:70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, Kancelaria pok. 73a do dnia 
23.02.2015 r. do godz.12.00  
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.02.2015 r., po godz.12.00  
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  
 

7.  OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
1 - Cena 100%.  
 
 

8.   DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udzieli:  
- Pani Elżbieta Pawlak pod numerem telefonu 91 48 09 609 lub 779 
 
 
Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia przez Zamawiającego i nie wiąże się z koniecznością 
zawarcia przez niego umowy.  

 

 


