
  Załącznik nr 4    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO.II.2691.99.20 
                 GA.I.2691.1.1.20 
 

 

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

1. Tytuł zamówienia       

 Usługa wykonywania pieczątek w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. 

2. Opis przedmiotu zamówienia       

 
       

Usługa w zakresie wykonania pieczątek dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w 
terminie wykonania i dostarczenia nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia zamówienia 
poprzez pocztę elektroniczną a w nagłych wypadkach w terminie około 2 godzin.  

3. Warunki udziału w postępowaniu* brak 

       

4. Kryteria wyboru oferty 
najkorzystniejszej: Najniższa  cena 
brutto 

 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z 
Wykonawcami: Barbara Gładysz 
bgladysz@ums.gov.pl; tel. tel 91 44 03 468 

Zamówienia publiczne: 91 4403424 

 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 01.07.2020 r. – 30.06.2023 r. 
g) okres gwarancji* 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności- 14 dni od daty otrzymania faktury 
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 załączeniu). 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

mailto:bgladysz@ums.gov.pl


 

 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 godz. 15:00 z 
dopiskiem oferta pn.: Usługa wykonywania pieczątek w okresie od 1 lipca 2020 r. do 
30 czerwca 2023 r. 

   

8. Załączniki do oferty* 
 

 

 
 

- załącznik nr 1 : oferta cenowa 

- załącznik nr 2 : wzór umowy 

- załącznik nr 3 : oświadczenie RODO 

9. Informacje dodatkowe*       

 
Z wykonawcą,  który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa na 
okres od 1 lipca 2020 r.  do 30 czerwca 2023 r.  / wzór umowy w załączniku do 
niniejszego zapytania ofertowego/ zobowiązany będzie do dostarczenia 
Zamawiającemu: 
 - kserokopii wpisu do rejestru działalności  gospodarczej.  

 

 Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego. 

  

* - o ile dotyczy  
 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
 


