
                              

 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
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(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

               BONe-II.241.2.3.20.JM 
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Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia 

Przeglądy serwisowe silników Volvo Penta BON Świnoujście 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonywanie przeglądów serwisowych silników Volvo Penta zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi  
na niżej wymienionych jednostkach pływających: 
1. Motorówka MAGDA, silniki typ D9-500 - 2 szt. po 6.000 i 6.500 mtg, 
2. Holownik KALAMR, silniki typ D5A-BTA - 2 szt. po 2.500 mtg i 3.000 mtg, 
3. Pogłębiarka MĄTWA, silnik typ D16-MH – 1 szt. po 2.500 mtg i 3.000 mtg. 

 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu* 

1. Autoryzacja na wykonywanie usług serwisowych silników Volvo Penta. 
2. Aktualne uznanie PRS lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego na remonty jednostek pływających. 

 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena 

 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 

Janusz  Michalski tel. 91 4403 540 lub 609 697 303, jmichalski@ums.gov.pl, 
Jerzy Czajkowicz tel. 91 4403 541 lub 605 849 314, jczajkowicz@ums.gov.pl 
Zamówienia publiczne: 91 44 03 424 

 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT = 23 % 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – do 30.06.2022. 
g) okres gwarancji* - zgodnie z ofertą 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego od Wykonawcy 
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) 
k) Wypełniony wzór oferty cenowej z załącznikami. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl. W temacie oferty należy podać:  

„Oferta na przeglądy serwisowe silników Volvo Penta BON Świnoujście” w terminie 7 dni 
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 kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej  
Urzędu. 
 

8. Załączniki do oferty* 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja serwisowa MAGDA – z wyceną poszczególnych jej punktów, 
Załącznik nr 2 – Specyfikacja serwisowa KLMAR – z wyceną poszczególnych jej punktów, 
Załącznik nr 3 – Specyfikacja serwisowa MĄTWA – z wyceną poszczególnych jej punktów, 
Załącznik nr 4 – Potwierdzona kopia uznania PRS lub innego towarzystwa  klasyfikacyjnego  
                          na remonty jednostek pływających, urządzeń i mechanizmów okrętowych  
                          (w języku polskim), 
Załącznik nr 5 – Wypełnione Oświadczenie RODO 

 

9. Informacje dodatkowe* 

a) wszystkie materiały i części zamienne potrzebne do wykonania serwisu, dostarcza 
Wykonawca i ponosi za nie koszty, 

b) wycena prac musi obejmować wszystkie pozycje specyfikacji serwisowej, w przypadku braku 
wyceny któregokolwiek punktu, oferta będzie uważana jako niezgodna specyfikacją 
remontową, 

c) Wykonawca może przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej na jednostkach, termin wizji 
lokalnej należy uzgodnić z osobami upoważnionymi do kontaktów. 

 
W załączeniu: 6 szt. 

1. Załącznik nr 1 – wzór specyfikacji serwisowej -  MAGDA, 
2. Załącznik nr 2 – wzór specyfikacji serwisowej -  KALMAR,  
3. Załącznik nr 3 – wzór specyfikacji serwisowej -  MĄTWA,  
4. Załącznik nr 4 – wzór formularza oferty, 
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy, 
6. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia RODO. 

 
 
 

 

 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie  
udzielania zamówienia publicznego. 
 
 

                                                                             
                                                                                                       Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
Zenon Kozłowski 

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

   
 


