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            Zapytanie ofertowe 
 

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

1. Tytuł zamówienia: Dostawa wraz z montażem klimatyzatora o QCH min. 8,0kW. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatna dostawa wraz z montażem kompletnego 
klimatyzatora podłogowo-sufitowego (wraz z pilotem), pracującego w systemie 

całorocznym, wyposażonego w sprężarkę inverterową o QCH min. 8,0kW. 

Klimatyzator zostanie zamontowany w budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie 
przy Placu Stefana Batorego 4.  
 

2. Zakres zmówienia obejmuje: 
a) dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora: 
    - dostosowanie i podłączenie do istniejącej instalacji w tym demontaż     
      dotychczasowego klimatyzatora i starej linii freonowej, 

                      - orientacyjna długość instalacji freonowej 3 m, 
                      - grawitacyjne odprowadzenie skroplin do pojemnika min 3l max do 5l.    

b) sporządzenie schematu instalacji chłodniczej wraz z odprowadzeniem skroplin, 
       c) przeszkolenie pracownika Zamawiającego z obsługi urządzenia, 
                   

3. Wizję lokalną miejsca montażu klimatyzatora można przeprowadzić jednego dnia 
tj. 03.07.2020 r. w godzinach 10.00 do 14.00. Osobą do kontaktu będzie Pan 
Mirosław Kozik tel. 609-510-440 lub Pan Piotr Głowa tel. 91 44-03-565. 
 

4. Wykonawca po zamontowaniu i uruchomieniu klimatyzatora zapewni: 
- 60 miesięczny okres gwarancji w tym 2 przeglądy rocznie zgodnie z zaleceniem   
  Producenta, wymagany certyfikat z zakresu obsługi i serwisu montowanego 
  klimatyzatora. 
- czas interwencji serwisowej nie dłuższy niż 24h od momentu zgłoszenia awarii. 
- przeszkolenie pracownika z obsługi klimatyzatora w miejscu montażu. 
- instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

3. Termin wykonania zamówienia 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
 

4. Warunki udziału w postepowaniu. 
Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.  

 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Najniższa cena 
 

Z Wykonawcą którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą suma poz. 1, 2 i 4, 
Zamawiający podpisze umowę stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 



 
 

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami. 
Piotr Głowa tel. (91) 44-03-565, pglowa@ums.gov.pl 

 

7. Oferta powinna zawierać: 
a) cenę netto, podaną w pln 
b) stawkę podatku VAT 
c) cenę brutto podaną w pln 
d) nazwę i adres Wykonawcy. 
e) warunki płatności min. 21 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą,  
f) termin ważności oferty 30 dni, 
g) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym 

do zapytania wzorze umowy. 
h) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

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

8. Miejsce i termin złożenia oferty.  
 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 7 dni 
kalendarzowych - liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania 
ofertowego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00 
z dopiskiem „Oferta na dostawę klimatyzatora do sali konferencyjnej nr 116”.  
 

9. Załączniki do oferty: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO 
 

10. Informacje dodatkowe. 
- miejsce dostawy i montażu: Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4 
  70-027 Szczecin. 
 
 
 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                 Z up. Dyrektora 
                                                                                    Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                                  Paweł Szumny 
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
                                                                   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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