
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 
Znak sprawy:  PO-II.3791.229.19 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

 WIT-II.0400.17.19(PG) 
(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: Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie 
dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 
długości do 24 m - Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla zespołu 
projektowego 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla  Zespołu Projektowego Reja24 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (Opis przedmiotu zamówienia).  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na I część i/lub II część. 
Symbol kategorii CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: jedynym kryterium wyboru oferty jest 
cena. 

 

4. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami:  
Robert Tomaszewski tel. (091) 4 403 417, tel. kom. 609 691 101, e-mail: 
rtomaszewski@ums.gov.pl 
Paweł Gorczakowski tel. (091) 4 403 517, tel. kom. 605 860 237, e-mail: 
pgorczakowski@ums.gov.pl 

 
5. Oferta winna zawierać:  

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – nie później niż do 29.11.2019 r., 
g) okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego, 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – przelew w ciągu 21 dni od złożenia faktury 
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy, 
k) wypełnione oświadczenie w związku z Ustawą o RODO 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty  

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni kalendarzowych - 
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00, na adres: Urząd 
Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Kancelaria Ogólna 
pokój nr 130 z dopiskiem  : Oferta na  Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla 
zespołu projektowego Reja24          
         

7. Załączniki do oferty:  
1. Formularz oferty 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
3. Protokół odbioru ilościowego sprzętu 
4. Wzór umowy 
5. Oświadczenie RODO 
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