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Zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 24 szt. tablic informacyjno – 
ostrzegawczych w Przystaniach Rybackich: Jarosławiec, Dąbki, Unieście, Chłopy, Ustronie 
Morskie, Niechorze, Rewal, Międzyzdroje. Zgodnie z załączonym wzorem tablic 

1. Tytuł zamówienia: 

Wykonanie i montaż 24 szt. tablic informacyjno – ostrzegawczych w Przystaniach 
Rybackich: Jarosławiec, Dąbki, Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie, Niechorze, Rewal, 
Międzyzdroje. Zgodnie z załączonym wzorem tablic 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie i montaż 24 szt. tablic informacyjno - ostrzegawczych o wymiarach 40cm 

x 60 cm, ustawionych na rurach ocynkowanych fi 60,3 mm o długości 4 mb każda, 

zamocowanych za pomocą dwóch obejm ( góra i dół) każda. Tekst na znakach:  

1) „Przystań Morska. W czasie pracy wyciągarki osobom postronnym wstęp wzbroniony. 

Urząd Morski w Szczecinie” (zgodnie z przedstawioną grafiką - wzór nr 1) - 8 sztuk. 

Montaż 1 szt. tablicy w strefie pracy wyciągarki. 

2) „Przystań Morska. Zakaz kąpieli i plażowania. Urząd Morski w Szczecinie”. Montaż 2 szt. 

tablic z obu stron przystani. (zgodnie z przedstawioną grafiką - wzór nr 2) – 16 szt.  

2. Tablice muszą być wykonane wg norm przyjętych w drogownictwie (drogowe znaki 

informacyjne). Folia typu pierwszego. Rury powinny być zakończone tzw. „wąsami” oraz 

zabetonowane wewnątrz wcześniej przygotowanego otworu tak aby uzyskać skrajnie 

o wys. 2,2 m.  

3. Tablice będą zamontowane na terenie morskich Przystani Rybackich: Jarosławiec, Dąbki, 

Unieście, Chłopy, Ustronie Morskie, Niechorze, Rewal, Międzyzdroje. W związku z tym 

muszą być odporne na warunki atmosferyczne takie jak sztorm bardzo silny wiatr 

i zalodzenie. Zamawiający wymaga, aby tablice posiadały system zamocowania do profila 

usztywniającego i za pomocą obejm zamontowane na rurach ocynkowanych fi 60,3mm. 

4. Dostawa 16 szt. folii (typu pierwszego) - nalepek o wym. 40cm x 60 cm, tekst na znakach: 

„Przystań Morska. Zakaz kąpieli i plażowania. Urząd Morski w Szczecinie” (zgodnie 

z przedstawioną grafiką – wzór nr 2).  

5. Dostawa 8 szt. folii (typu pierwszego) – nalepek o wym. 40cm x 60 cm, tekst na znakach: 

„Przystań Morska. W czasie pracy wyciągarki osobom postronnym wstęp wzbroniony. 

(zgodnie z przedstawioną grafiką – wzór nr 1). 

6. Miejsca montażu tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym indywidualnie dla każdej 

przystani.   

7. W załączeniu wzory tablic nr 1 i nr 2. 



 

3. Warunki udziału w postępowaniu: brak 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 
najniższa cena wykonania prac. 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami,  

Wydział Dróg i Budowli Morskich, Grażyna Barańska  091 44 03 490 

6. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 

2) adres Wykonawcy, 

3) cenę netto za całość zamówienia (PLN), 

4) stawkę podatku VAT: 23%, 

5) cenę brutto za całość zamówienia (PLN), 

6) termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r. 

7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 
umowy, 

9) oświadczenie RODO – załącznik nr 3 do Zapytana ofertowego. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: 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 „Wykonanie i montaż 24 
szt. tablic informacyjno – ostrzegawczych w Przystaniach Rybackich Urzędu 
Morskiego w Szczecinie”. 

8. Załączniki do oferty: 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy. 

Załącznik nr 2. – Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy) 

Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia – wzory tablic (załącznik nr 2 do umowy) 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

9. Informacje dodatkowe: 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego 

 

 

        Wojciech Zdanowicz   

       Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

  

mailto:oferty@ums.gov.pl


 

................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

...........................................................................  

      (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


