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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. 1. Tytuł zamówienia 
 

 
 „Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich, rocznych, półrocznych  
w budynkach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie w zakresie 
wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, urządzeń cieplnych, gazowych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacji wymuszonej oraz instalacji 
odgromowej”.  

 

Ratusza  
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich, 

rocznych, półrocznych w 15 budynkach, administrowanych przez Urząd  Morski 
w Szczecinie opisanych w szczegółowym wykazie stanowiącym załącznik nr 1 
do zaproszenia. 

2. Protokoły z wykonywanych w latach ubiegłych badań szczelności instalacji 
gazowych oraz urządzeń gazowych znajdują się w posiadaniu Zamawiającego  
i będą udostępnione Wykonawcy na jego żądanie. 

3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych pięcioletnich, rocznych, 
półrocznych zostaną wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3, 
3a do  zaproszenia. 

4. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z należytą starannością, w sposób 
zgodny z  wymaganiami prawa, a w szczególności z :         
a) art. 62 ust.1p.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane 

(Dz.U.2020.poz.1333 ze zm.), 
b)  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 ze zm.), 

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie    
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 ze zm.) 

O powierzchn 
 
3.  Warunki udziału w postępowaniu 

 

 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  



 
                        

 

do wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Złożenie wypełnionych oświadczeń wykonawcy – załącznik nr 5 i 6   

do zapytania ofertowego. 

4. 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  najniższa cena brutto.  
 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający 
podpisze umowę – załącznik Nr 4 do zaproszenia w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 
 

5. 

 

 

 

1.  

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Karina Bołzan tel. 91 44 03 477, e-mail:kbolzan@ums.gov.pl. 

 
 6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto w PLN 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto w PLN 
f) termin wykonania zamówienia –  5 tygodni od dnia podpisania umowy 
g) okres gwarancji*- 24 miesiące  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy - załącznik nr 4. 
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) – załącznik nr 5 
l) formularz oferty- załącznik nr 2  
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6 

 
7. 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 z dopiskiem 
oferta na: „Wykonanie przeglądów okresowych pięcioletnich, rocznych, 
półrocznych w budynkach administrowanych przez Urząd Morski  
w Szczecinie w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, urządzeń 
cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacji 
wymuszonej oraz instalacji odgromowej. 
 

 

6. 
8. Załączniki do oferty. 
 

1. Szczegółowy wykaz budynków podlegających kontroli stanu technicznego –  
załącznik  nr 1 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 
3. Wzór protokołu kontroli okresowej budynku – załącznik nr 3, 3a 
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie Wykonawcy (RODO)  – załącznik nr 5 
6. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 6 

 

mailto:kbolzan@ums.gov.pl


 
                        

 

9. Informacje dodatkowe 
  

  

7.  
1. Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym 
etapie udzielania zamówienia publicznego. 
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy transport spod swojej siedziby tj. Szczecin 
plac Stefana Batorego 4 do obiektów, które podlegają przeglądom, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu wyjazdów.             
 
 
 

 

 
 
 
     Wojciech Zdanowicz                                                      

Dyrektor Urzędu Morskiego w  Szczecinie 
                                                                                               /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


