
  

 
 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 44-03-263, e-mail: eidzior@ums.gov.pl 

Znak sprawy: ZT-I.231.92.20.EI, PO-II.2691.113.20 
                                                                            Szczecin, dnia 04.06.2020 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
1. Tytuł zamówienia:  
Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego w łącznej ilości 5.500 litrów przez 
okres 12 miesięcy na potrzeby OOW Nowe Warpno. 
 
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  
Najniższa cena. 
 
4. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Ewa Idzior – St. Inspektor Oddziału Zaopatrzenia, tel. 91 44 03 263, e-mail: eidzior@ums.gov.pl. 
 
5. Oferta powinna zawierać: 

- nazwę i adres Wykonawcy, 
- cenę jednostkową netto i brutto producenta z dnia 05.06.2020 r. (z jednoczesnym       
  wskazaniem producenta oferowanego oleju), 
- wysokość stałego narzutu Wykonawcy netto i brutto, 
- wartości netto i brutto za w/w towar,   
- termin wykonania zamówienia -  12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania  
   limitu 5.500 litrów, 
- termin ważności oferty, 
- podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

            - oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych       
             przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu), 

- zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze  
              umowy. 
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć wyłącznie elektronicznie 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, na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl z dopiskiem ”oferta                
na dostawę oleju opałowego”. 
 
7. Informacje dodatkowe: 

 miejsce dostawy: Obwód Ochrony Wybrzeża w Nowym Warpnie, ul. Kilińskiego 5,               
72-022 Nowe Warpno, 

 wymagalny termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania limitu 
5.500 litrów, 
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 termin pierwszej dostawy w ilości ok. 1.500 litrów: wrzesień 2020 r., 
 płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

 
8. Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – wzór umowy 
Załącznik Nr 2 – oświadczenie RODO 

 
 
 
 
 
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/ 

 
 

 
                 

 


