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

Znak sprawy: PO.II.3791.224.19 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
                ZT.I.241.144.19 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia ofert na: 
 

1. Tytuł zamówienia:  
 

Dostawa 171 szt. kalendarzy książkowych A6, 321 szt. biuwarów, 332 szt. kalendarzy 
nabiurkowych stojących na rok 2020. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
 

1. Kalendarz książkowy A6 tygodniowy – 171 szt.: 
 
- papier: chamois lub biały, min. 70g/m2,  

- okleina:  – Vivella (Vivo)  niebieska, awers kalendarza zmiękczony pianką 
- układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), 
- część informacyjna: minimum 6 stron map, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na 
dole kalendarium plan całego roku, imieniny i święta, skorowidz od A do Z, 
- blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, tasiemka, 
- wycięte registry, 
- tłoczenie roku i logo UMS. 
 
 

2. Biuwar – kalendarz na biurko -  321 szt.: 
 
- format:  A2, 
- nadruk w pełnym kolorze, 
- objętość: min. 52 karty do zapisywania, 
- papier: offset min. 80  g/m2, 
- kartki klejone od dołu. 
 
Materiał wyjściowy do projektu kalendarza dostarczy Zamawiający po wyborze 
Wykonawcy. 
 
 

3. Kalendarz nabiurkowy, stojący, pionowy, tygodniowy o wymiarach minimalnych ok. 
125 x 195 mm, wykończenie spirala (typ „Mercury”) – 332 szt. 

 
 
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Projekt umowy w załączeniu. Złożenie oferty 
jest jednoznaczne z akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę. Do ceny prosimy 
doliczyć koszt matrycy do tłoczenia kalendarzy z logo UMS.. 



 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu*: brak 
 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  Jedynym kryterium wyboru oferty jest 

cena. 
 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami: Pan Rafał Wołoszun           
tel. 91-44-03-380, 609-693-281; e-mail: rwoloszun@ums.gov.pl, 

 
 
 
6. Oferta powinna zawierać: 

 
a. nazwę Wykonawcy 
b. adres Wykonawcy 
c. cenę netto 
d. stawkę podatku VAT 
e. cenę brutto 
f. termin wykonania zamówienia – do 11 grudnia 2019 r. 
g. okres gwarancji *:  12 miesięcy od daty dostawy 
h. podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i. warunki płatności 
j. zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
k. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w zalaczeniu). 
 
 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty  
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 13.11.2019 r. do godziny 15:00                          
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130  z dopiskiem : (oferta na dostawę kalendarzy.) 

           (tytuł zamówienia)  

            
8. Załączniki do oferty *: parafowany wzór umowy 
 
9. Informacje dodatkowe * 

 
 
Miejsce dostawy: Urząd Morski w Szczecinie –Magazyn nr 1, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin. 
Termin dostawy:  do 11 grudnia 2018 r. 

 
 

 
 

         Paweł Szumny 
………………………………………………………… 
 
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  

 
 

* - o ile dotyczy 

mailto:rwoloszun@ums.gov.pl


 

Zenon Kozłowski 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Oznakowania Nawigacyjnego - Zastępca Dyrektora ds. 
Oznakowania Nawigacyjnego 

Data podpisu: 2019-11-05 09:43:50 

W zastępstwie za: Paweł Szumny - Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych DT 

 


