
 

 
 

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

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

Znak: OW.2691.10.20.DSz(4)          Szczecin, dnia 10 listopada 2020 r. 
 PO-II.2691.259.20 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

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

 
 
1. Tytuł zamówienia: 

 

Wykonanie i dostarczenie 5 tablic edukacyjnych dla projektu Urzędu Morskiego  
w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Projekt planu ochrony 
morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska". 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie oraz 

dostarczenie na wskazany przez Zamawiającego adres 5 sztuk tablic edukacyjnych  

z nazwą obszaru Natura 2000, osadzonych w stelażach drewnianych. 

2) Opis techniczny tablic: 

a) 5 sztuk tablic o wymiarze 90 x 120 cm – orientacja pozioma, 

b) tablice wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm o wymiarach: 

 wysokość – 90 cm (obszar zadruku), 

 szerokość – 120 cm (obszar zadruku), 

c) druk kolorowy, 

d) wydruk napisów na tablicach powinien być wykonany wydrukiem atramentowych 

solwentowym na folii standardowo używanej do celów reklamowych, dodatkowo 

zabezpieczonej termicznie laminatem (laminat zabezpiecza trwałość kolorów oraz 

powoduje możliwość zmycia zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją laminatu jest 

uodpornienie wydruku przed odbarwieniem pod wpływem promieni słonecznych 

UV), 

e) tablice winne być zabezpieczone przed pomalowaniem powłoką antygraffiti oraz 

powłoką zmywalną np. benzyną ekstrakcyjną w przypadku zabrudzeń sprayem, 

f) wszystkie tablice muszą zawierać: 

 nazwę beneficjenta – Urząd Morski w Szczecinie, 
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 tytuł projektu - Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 

Ławica Słupska, 

 informację z nazwą obszaru Natura 2000 – Ławica Słupska PLB 990001,  

 informacje dotyczące walorów przyrodniczych i promujących obszar Natura 

2000 „Ławica Słupska” wraz ze zdjęciami/ilustracjami, 

 wg wzorów wskazanych i przesłanych przez Zamawiającego. 

 poziome zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej 

kolejności, patrząc od lewej strony: 1) logo Funduszy Europejskich  

z określeniem programu: Infrastruktura i Środowisko, 2) barwy 

Rzeczypospolitej Polskiej, 3) logo beneficjenta projektu – Urzędu 

Morskiego w Szczecinie, 4) znak Unii Europejskiej  

z określeniem funduszu: Fundusz Spójności; 

 zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej (do pobrania ze 

strony internetowej:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej

_2014-2020_2017.pdf,  

 znaki graficzne do pobrania ze strony internetowej:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-

promocji-i-oznakowania-projektow/ .  

g) treść oraz elementy graficzne do tablic (wraz ze wskazaniem/rekomendacją do 
przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych elementów graficznych na tablicach) 
będą przekazane przez Zmawiającego drogą e-mail na wskazany adres Wykonawcy.  

h) plecy tablic wzmocnione płytą OSB o właściwościach wilgocioodpornych grubości  

1 cm, zaimpregnowaną dwukrotnie środkiem owadobójczym i grzybobójczym  

w kolorze brązowym zawierającym teflon oraz wosk zapewniający większą 

wodoodporność. 

        

 

Zdjęcie poglądowe tablicy. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47843/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
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3) Opis techniczny stelaży: 

a) stelaże do tablic wykonane z drewna sosnowego, w przekroju okrągłe lub 

kwadratowe zaimpregnowane dwukrotnie środkiem owadobójczym  

i grzybobójczym w kolorze brązowym zawierającym teflon oraz wosk 

zapewniający większą wodoodporność, 

b) elementy nośne tablicy – 2 kantówki 10 x 10 cm, o długości 310 cm, 

c) elementy stelaża łączone na wpusty, 

d) kotwienie: za pomocą stalowych ocynkowanych kotew. 

e) konstrukcja stelaża pozbawiona elementów ostrych, mogących stwarzać 

niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała, 

f) zamontowany daszek płaski z deski: grubość – 2,5 cm, szerokość – 20 cm, 

długość – 140 cm. 

4) Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) W ciągu 1 dnia od podpisania umowy, Zamawiający przekaże drogą e-mail na 

wskazany adres Wykonawcy materiały do projektu graficznego tablic. 

b) W ciągu 4 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu graficznego, 

Wykonawca wykona projekt tablic i przedstawi go do akceptacji. W przypadku, 

gdy projekt tablic będzie obarczony błędami, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

uwagi w terminie do 2 dni roboczych, pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail) na 

wskazany w Umowie adres. Wykonawca naniesie poprawki zgodnie z uwagami 

Zamawiającego i prześle poprawiony projekt wykonawczy do akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia 

przekazania przez Wykonawcę poprawionego projektu, prześle informację o jego 

akceptacji lub ponownie zgłosi uwagi. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładunku tablic w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, tj. do placówki terenowej Urzędu Morskiego  

w Szczecinie - Obwodu Ochrony Wybrzeża w Darłowie, ul. Helska 2, 76-150 

Darłowo, do 15.12.2020r. najpóźniej do godz. 13:00. Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym szczegóły dotyczące dostarczenia tablic nie później niż na 2 dni 

przed planowanym dniem ich dostarczenia.  

5) Pakowanie: w sposób zapewniający prawidłowe zabezpieczenie przez 

uszkodzeniami, każda tablica ze stelażem zapakowana oddzielnie. 

3. Warunki udziału w postępowaniu – brak 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami Pani Dagmara Szerlot,  
tel.: +48 58 847 42 37, kom.: 664 434 876. 

6. Oferta powinna zawierać: 

 

 nazwę Wykonawcy 

 adres Wykonawcy 
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 cenę netto 

 stawkę podatku VAT – 23% 

 cenę brutto 

 termin wykonania zamówienia – 15.12.2020 r. 

 okres gwarancji* 

 podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 warunki płatności 

 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). 

 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 

Ofertę składającą się z wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych załączników nr 1 i nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego prosimy składać w terminie 7 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu, 
wyłącznie elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl. 

W temacie wiadomości mailowej proszę podać następującą treść: 

 
„Oferta na wykonanie i dostarczenie 5 tablic edukacyjnych dla projektu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

„Projekt planu ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska"  
PO-II.2691.259.20 

 

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 

udzielania zamówienia publicznego. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie RODO 

3. projekt umowy 

       
  Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
            /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

mailto:oferty@ums.gov.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

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

      (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Urząd Morski w Szczecinie 
pl. Stefana Batorego 4 
70-207 Szczecin 

 
WYKONAWCA: ........................................................ 

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

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia 
polegającego na wykonaniu i dostarczeniu 5 tablic edukacyjnych dla projektu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Projekt planu 
ochrony morskiego obszaru Natura 2000 Ławica Słupska", 
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

- wartość netto: ................................ zł 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł), 

 
- powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie: …………………..….. zł 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł), 

 
- wartość brutto: ………………….….. zł 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł). 

 
Oświadczamy, że: 
1. uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty, 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania ww. Zamówienia, 
3. w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

na warunkach określonych przez Zamawiającego. 
4. wykonamy ww. Zamówienie w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. 
 
Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. 
 

 

 

................................................          …….……………………………........................... 

             (miejscowość, data)                                           (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

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

      (pieczęć adresowa 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). 


