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

Znak sprawy : PO-II.3791.80.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
E.2709.1.2.19
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia: Wykonanie pomiarów wytrzymałości dielektrycznej i wystawienie
atestów na sprzęt ochrony przeciwporażeniowej w pierwszym półroczu 2019 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie pomiarów wytrzymałości dielektrycznej i
wystawienie atestów na sprzęt ochrony przeciwporażeniowej w następującej ilości:
- Rękawice, półbuty, kalosze – 108 szt.
- Dywaniki, chodniki – 34 mb.
- Drążki – 6 szt.
- Wskaźniki napięcia – 2 szt.
- Uziemiacze przenośne – 2 szt.
3. Warunki udziału w postępowaniu*: Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o
dysponowaniu pracownikami, posiadającymi uprawnienia na prace kontrolno –
pomiarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej : najniższa cena brutto
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:
- Adam Zapłacki,

tel. 91 4403 310

6. Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia – do 31.05.2019 r.
okres gwarancji *
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy*.

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych

od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu, do
godziny 15:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem:
„Badanie sprzętu dielektrycznego”

8. Załączniki do oferty *
Do oferty wykonawca dołączy:
oświadczenie o dysponowaniu personelem, posiadającymi uprawnienia na w/w
prace, - oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączniku)
9. Informacje dodatkowe *
Dostawa oraz odbiór sprzętu po stronie Zamawiającego do 50 kilometrów od adresu,
Urząd Morski w Szczecinie, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin. Powyżej 50 kilometrów dostawa oraz odbiór po
stronie Wykonawcy.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/ podpisano podpisem kwalifikowanym/

* - o ile dotyczy

Zenon Kozłowski
Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Oznakowania Nawigacyjnego - Zastępca Dyrektora ds.
Oznakowania Nawigacyjnego
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Wystawca certyfikatu: Asseco Data Systems S.A.

