URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 44-03-256, e-mail:dmodrzynska@ums.gov.pl

Znak: PO.II.3791.34.19
ZT.I.241.24.19DM

Szczecin, dnia 26.03.2019

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia

moduł AtoN

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do ON:
1.moduł AtoN typ 3 CARBON p 216 Tungsten PCA OEM do systemów AIS, SRT Marine Technology
Moduł elektroniczny przeznaczony do komunikowania się pław ze stacjami bazowymi w ramach
monitoringu oznakowania nawigacyjnego
szt.2
2. płytka SBMS-3 z zaprogramowanymi ramkami czasowymi
szt.2
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest najniższa cena brutto.
4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
w sprawach technicznych Dariusz Urbanowicz – Główny Specjalista ds. Elektroniki Morskiej tel.
91 440 33 00, e-mail: durbanowicz@ums.gov.pl
w sprawach merytorycznych Dorota Modrzyńska –Pastucha tel. 91 44 03 256, e-mail:
dmodrzynska@ums.gov.pl
5. Oferta powinna zawierać:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy, dane kontaktowe
cenę netto, stawkę podatku VAT, cenę brutto
termin wykonania zamówienia do 42 dni od daty zawarcia umowy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej wraz z datą
warunki płatności – przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru i faktury
gwarancja w wymiarze 24 miesięcy
termin ważności oferty
zgodę na podpisanie umowy na warunkach określonych w załączonym do zapytania
wzorze umowy
oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu)

6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na
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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;
pok. 130 z dopiskiem : „oferta na moduł Aton”.
7. Załączniki do oferty
Załącznik Nr 1 - wzór umowy
Załącznik Nr 2 – oświadczenie RODO

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz
/podpisano elektronicznie/
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