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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 

Przegląd silnika YAMAHA F225 BET z jednostki ŁM-UMS-9 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przegląd silnika YAMAHA F225 BET z jednostki ŁM-UMS-9 po przepracowaniu  
przez silnik 241 mtg od ostatniego przeglądu obejmujący: 
 wymianę oleju przekładniowego, 

 wymianę oleju silnikowego, 

 wymianę filtra oleju, 

 wymianę filtra paliwa, 

 wymianę świec zapłonowych, 

 sprawdzenie i ewentualną wymianę anody, 

 regulację luzów zaworowych, 

 sprawdzenie termostatu, 

 wymianę wirnika wody, 

 sprawdzenie stanu dokręcenia śrub i nakrętek, 

 smarowanie elementów ruchomych, 

 regulacja obrotów biegu jałowego, 

 diagnostykę komputerową.  

 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu* 

nie dotyczy 

 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena 

 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 

Janusz Michalski tel. 609 697 303, jmichalski@ums.gov.pl, 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT = 23 % 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – do 10.04.2020. 
g) okres gwarancji* 
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h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego od Wykonawcy 
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) 
k) Wypełnioną ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 1. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac  

Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130  z dopiskiem:  

„Oferta na Przegląd silnika YAMAHA F225 BET z jednostki ŁM-UMS-9” w terminie  

7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie  

internetowej Urzędu. 

 

8. Załączniki do oferty*  

 Załącznik nr 1 –  Wypełnione Oświadczenie RODO 

9. Informacje dodatkowe* 

a) Wszystkie materiały oraz narzędzia potrzebne do wykonania usługi dostarcza 
Wykonawca i ponosi za nie koszty, 

b) Miejsce wykonywania usługi – Baza Oznakowania Nawigacyjnego                    
w Świnoujściu, ul. Fińska 5. 

 

 

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

 
         
 
 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Zenon Kozłowski 
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


