
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 

 

Szczecin, dn. 05.06.2020   
 

Znak sprawy:  PO.II.2691.106.20 
         
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

                              GA-II.2691.2.1. 20.MO  
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

Zapytanie ofertowe 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4                 
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia 

Usługa sprzątania w budynku Obwód Ochrony Wybrzeża w Niechorzu przy ul. Nadmorskiej 
4 oraz w budynku Latarni Morskiej w  Niechorzu przy ul. Polnej 30. 

 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

       

LP Nazwa przedmiotu zamówienia Lokalizacja 

1 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania: 

Raz w tygodniu: 

 wietrzenie pomieszczeń,   

 mycie i dezynfekcji posadzek, sanitariatów i armatury, 

 uzupełnianie środków czystości oraz środków do  

dezynfekcji rąk, 

 wyrzucanie śmieci i wymiany worków, 

 mycie żyrandoli, luster i lamp. 

Raz w miesiącu: 

 odkurzanie mebli, parapetów i innych elementów 

wyposażenia pokoi, 

 czyszczenie mebli tapicerowanych. 

Dwa razy do roku przed i po sezonie: 

 mycie okien i  drzwi 

Powyższy zakres prac dotyczy ośmiu pokoi gościnnych 

wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( cztery łazienki, 

dwie kuchnie, 2 korytarze, 1 klatka schodowa) o łącznej 

powierzchni  156,37m2 , znajdujących się w budynku 

OOW Niechorze przy ul. Nadmorskiej 4. 

Koszty zakupu artykułów przemysłowych i środków 
czystości niezbędnych do wykonywania prac zleconych 
ponosi Zleceniodawca. 

 

 

Obwód Ochrony 
Wybrzeża w Niechorzu 
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2 Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania: 

Raz w tygodniu: 

 wietrzenie pomieszczeń,   

 mycie i dezynfekcji posadzek, sanitariatów i armatury, 

 uzupełnianie środków czystości oraz środków do  

dezynfekcji rąk, 

 wyrzucanie śmieci i wymiany worków, 

 mycie żyrandoli, luster i lamp. 

Raz w miesiącu: 

 odkurzanie mebli, parapetów i innych elementów 

wyposażenia pokoi, 

 czyszczenie mebli tapicerowanych. 

Dwa razy do roku przed i po sezonie: 

 mycie okien i  drzwi 

Powyższy zakres prac dotyczy sześciu pokoi gościnnych, 

trzech łazienek, trzech korytarzy, jednej klatki schodowej i 

jednej kuchni  o łącznej powierzchni 161,90 m2 , 

znajdujących się w budynku Latarni Morskiej w  Niechorzu 

przy ul. Polnej 30. 

 

 

Koszty zakupu artykułów przemysłowych i środków 
czystości niezbędnych do wykonywania prac zleconych 
ponosi Zleceniodawca. 

 

Latarnia Morska w 
Niechorzu 

 
 
      3.   Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
            Najniższa cena brutto. 
 

4.   Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
      Merytorycznie: Pani Magda Otocka , tel. 91- 44 03 452, e-mail: motocka@ums.gov.pl, 

Irena Cor, tel. 91- 4403 492 e-mail: icor@ums.gov.pl 
 

Zespół ds. zamówień publicznych: Monika Maliszewska-Poterucha, tel. 91- 4403 424, e-
mail: mmaliszewska@ums.gov.pl 
             

      5.   Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 

mailto:motocka@ums.gov.pl
mailto:icor@ums.gov.pl
mailto:mmaliszewska@ums.gov.pl
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c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia-01.08.2020-31.12.2021 
g) okres gwarancji*-nie dotyczy 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – 14 dni od wystawienia rachunku/ faktury  
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy*. 
oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
          

 
6.    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,  do godz.  15:00 z dopiskiem: oferta na 
usługę sprzątania w budynku Obwód Ochrony Wybrzeża w Niechorzu przy ul. Nadmorskiej 4 
oraz w budynku Latarni Morskiej w  Niechorzu przy ul. Polnej 30. 

 
      7.    Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

 
      8.   Załączniki do oferty: 

    Załącznik nr 1 – wykaz czynności – zał. Nr 1 do umowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO 

 
 

                                                                                                             Z up. Dyrektora 
                                                                                                Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                                            Paweł Szumny 
                                                                                              Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
                                                                            /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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