
                             

 

„Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”  

– Projekt POWR.02.19.00-00-PM02/17, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

   

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

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Szczecin, dnia 6 października 2020 r. 
 
Znak sprawy: PO.II.2691.212.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
 
GPG-I.2691.4.1.20.BC (3)  
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług publikacji 
ogłoszeń prasowych w gazecie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: „Opracowanie 
projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody 
wewnętrzne portów w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” – w części 
dotyczącej portów województwa zachodniopomorskiego (portu morskiego w Kołobrzegu, 
Dźwirzynie i Darłowie). 
 
1. Tytuł zamówienia 

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: 
„Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich – wody wewnętrzne portów w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” 
– w części dotyczącej portów województwa zachodniopomorskiego (portu morskiego  
w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie). 
 

KOD CPV - 79970000-4 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu edytorskim, przygotowaniu 
do druku i zamieszczeniu 3 (trzech) ogłoszeń prasowych w jednej serii, w związku  
z realizacją projektu pn.: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w kompetencji 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” – w części dotyczącej portów województwa 
zachodniopomorskiego (portu morskiego w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie). 
Publikacja ogłoszeń wynika z przepisów art. 37e ust. 1 pkt 1 oraz pkt 9 ustawy z dnia  
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2169; z późn. zm.) oraz  przepisów  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 283; z późn. zm.), zgodnie z którymi dyrektor właściwego terytorialnie urzędu 
morskiego zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, poprzez m.in. ogłoszenie 
w prasie ogólnopolskiej, informacji o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu planu. 

 
Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszeń oraz oznaczeń unijnych 
odpowiada Zamawiający. Za opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku oraz 
publikację na zasadach określonych w OPZ odpowiada Wykonawca. 
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Dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się w postaci 
drukowanej, co najmniej 5 razy w tygodniu.  

Nakład każdego wydania dziennika, w którym zostanie zamieszczone ogłoszenie musi być 
nie mniejszy niż 50 000 egzemplarzy oraz swoim zasięgiem musi obejmować obszar całej 
Polski.  

Ogłoszenia będą wymiarowe, tj. powierzchnia zadruku stanowić będzie wielkość zbliżoną do 
formatu A4 (w zależności od wielkości modułu w danym dzienniku: wielkość 297 mm x 210 
mm (+,- 50 mm).  

 
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r. 
 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający oceni oferty w oparciu o kryteria: cena + dodatkowa publikacja,  
w następujący sposób: 

 cena - 90%, 

 dodatkowa publikacja – 10%. 
 

*przez dodatkową publikację rozumie się zamieszczenie ogłoszenia tej samej treści  
w internetowym wydaniu dziennika, w którym ukaże się ogłoszenie w wersji papierowej. 
Ogłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej muszą zostać opublikowane tego samego 
dnia. 

 

Lp. Kryterium Znaczenie  
procentowe kryterium 

Maksymalna ilość  
punktów, jakie może  
otrzymać oferta  
za dane kryterium 

1. Cena (C) 90% 90 punktów 

2. Dodatkowa publikacja (DP) 10% 10 punktów 

 
Zasady oceny w kryterium „cena (C)” 
W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

 
gdzie: 

Pb(C) Ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena” 

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Cb Cena oferty badanej 
Max(C) Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena” 

 
Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie danych Wykonawcy zawartych w załączniku  
do niniejszego zaproszenia do składania ofert – Formularz oferty, pkt. IV. 
Zasady oceny w kryterium „dodatkowa publikacja” (DP) 
W przypadku kryterium „dodatkowa publikacja” oferta otrzyma następującą liczbę punktów: 
10% - wykonanie dodatkowej publikacji 
 

Lp. Dodatkowa publikacja, którą wykona 
Wykonawca 

Liczba 
punktów 

Liczba punktów 
(słownie) 

1. dodatkowa publikacja 10 dziesięć 

2. brak dodatkowej publikacji 0 zero 

 
Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie danych Wykonawcy zawartych w załączniku  
do niniejszego zaproszenia do składania ofert – Formularz oferty, pkt. V. 
 
Ostateczna ocena punktowa oferty 
Ostateczna ocena punktowa oferty [Pb(O)] zostanie obliczona według następującego wzoru: 
 
 

Pb (O) = Pb (C) + Pb (DP) 
Gdzie: 

Pb (O) Suma punktów, jakie otrzyma badana oferta 
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Pb (C) Liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium „cena” 

Pb (DP) Liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta w kryterium „dodatkowa 
publikacja” 

 
5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami 

Barbara Cendal-Pręgowska tel. 91 44-03-346, fax. 91 44-03-293, bcendal@ums.gov.pl 
 

6. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto PLN,  
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto PLN, 
f) termin wykonania zamówienia – 30.11.2020 r. 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
h) warunki płatności,  
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy, 
j) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu – zał. nr 2C) 
 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na składanie ofert. 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 
7. Miejsce i termin złożenia oferty  

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl. w terminie 7 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia na stronie Internetowej Urzędu Morskiego do godziny 15.00, licząc od 
dnia następnego od dnia publikacji, z dopiskiem: „Oferta na publikację ogłoszeń prasowych 
w gazecie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: Opracowanie projektów planów 
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów 
w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”. 
 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Wymagany termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
8. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 
Strony dopuszczają możliwość: 

 wydłużenia terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 2 miesiące w przypadku 
zmiany harmonogramu w realizowanym przez Zamawiającego projekcie pn.: 
„Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w kompetencji Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku”, przy czym stawka jednostkowa za publikację ogłoszenia 
pozostaje bez zmian, 

 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzenie 
odpowiednich zmian do umowy. 

 
9. Informacje dodatkowe  

a) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył 
ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie 
niezgodny z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, 

 zmiany terminu składania ofert, 

 wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne lub 
budzą wątpliwości Zamawiającego, 

 poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy, 

 poprawienia oczywistych omyłek pisarskich, 

 poprawienia innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia i 
opisu przedmiotu zamówienia, niepowodujących istotnych zmian treści oferty, 
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 unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 
 
10. Załączniki do oferty  

 zał. nr 1 - projekt umowy, 

 zał. nr 2 - formularz oferty (zał. nr 2 do umowy), 

 zał. nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do umowy), 

 zał. nr 4 - Oświadczenie RODO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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