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

 

   
 

Szczecin, dn. 05.06.2020 

Znak sprawy:  PO.II.2691.105.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
                     GA-II.2691.1.1.20.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 
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w ośrodku szkolno-
wypoczynkowym Zamawiającego w Pobierowie 72-346 Pobierowo. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

       

LP Nazwa przedmiotu zamówienia Lokalizacja 

1 Prace porządkowe w sanitariatach, przygotowanie 

domków/pokoi dla kolejnych wczasowiczów, 

wyrzucania śmieci i wymiany worków, przekazywania 

kluczy do domków i pokoi, ozonowanie domków/pokoi 

po pobycie wczasowiczów, dezynfekcja pomieszczeń 

wspólnych z ustaleniem wykonywanych czynności, 

regularnie w ciągu dnia, dozowanie profesjonalnych 

środków do dezynfekcji do dostępnych pojemników. 

Zakres czynności obejmuje: 

 27 domków letniskowych o pow. 19,45 m2 każdy, 

jedno pomieszczenie sypialne-2 lóżka 

jednoosobowe, jedno pomieszczenie tzw. pokój 

dzienny- wersalka, mały aneks kuchenny; 

 1 domek letniskowy – 3 pokojowy o pow.42,91 m2   

(pierwszy pokój – wersalka + 2 łóżka 

jednoosobowe, drugi pokój  – wersalka, trzeci 

pokój – dwie wersalki,) 

 1 domek letniskowy- 3 pokoje + aneks kuchenny o 

pow.40,20 m2 ( pierwszy pokój- wersalka + 2 

łóżka jednoosobowe, drugi pokój- 2 łóżka 

jednoosobowe, trzeci pokój-wersalka) 

 Budynek murowany z 4 pokojami + 2 aneksy 

kuchenne o pow.71,81 m2 (pierwszy pokój- 2 

wersalki, drugi pokój- 2 łóżka jednoosobowe, 

trzeci pokój- 1 wersalka, czwarty pokój –wersalka 

+2 łóżka jednoosobowe) 

 Pomieszczenie sanitarno-higieniczne o pow. 

53,16 m2  (w tym pomieszczenie damskie 5 

pryszniców, 4 toalety; pomieszczenie męskie: 3 

prysznice, 4 toalety) 

Ośrodek Szkolno-
Wypoczynkowy w 
Pobierowie 
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 Pomieszczenie przeznaczone do mycia naczyń o 

pow. 14,39 m2 (2 zlewy ze stali nierdzewnej). 

 Pomieszczenie biurowe kierownika ośrodka o 

pow. 10,77 m2 

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

 

 

 
 
      3.   Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 
            Najniższa cena brutto. 
 

4.   Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
     Merytorycznie: Pani Magda Otocka , tel. 91- 4403 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 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia-29.06.2020-31.08.2020 
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*. 
k) 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: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w ośrodku 
szkolno-wypoczynkowym Zamawiającego w Pobierowie 72-346 Pobierowo. 
 

 
 
      7.    Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
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      8.   Załączniki do oferty: 
      Załącznik nr 1 – wykaz czynności – zał. Nr 1 do umowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO 

 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                          Dyrektor Urzędu 

                                                                                                              Morskiego  w  Szczecinie 
Wojciech Zdanowicz 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
 
 


