Znak sprawy: PO.II.2691.52.20
ZT.I.231.15.2.20

Szczecin, dn. 19.03.2020 r.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Dostawa olejów i smarów oraz płynów chłodniczych i innych środków do pojazdów
i jednostek pływających UMS. Dostawa podzielona jest na części.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1 – oleje i smary oraz płyny chłodnicze i inne środki do pojazdów i jednostek
pływających UMS,
Część 2 – smary specjalne.
Część 1 – oleje i smary oraz płyny chłodnicze i inne środki do pojazdów i jednostek
pływających UMS,
Opis stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Część 2 – Smary specjalne:
Lp. Nazwa i opis przedmiotu

1. Smar specjalny ROLOIL TIV Specjal Merlo
2. Smar specjalny ROLOIL Ultragrease Specjal Merlo

Opak.

j.m.

ilość

1l
1l

szt.
szt.

4
2

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Najniższa cena
4. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami.
Merytorycznie: Piotr Głowa tel. 91 434-45-65, pglowa@ums.gov.pl
5. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres Wykonawcy
b) cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za ww. towar + stawka VAT,
c) formę i koszt dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę
to wyraźnie zaznaczyć),
d) termin ważności oferty 30 dni,
e) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym
do zapytania wzorze umowy.
f) 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 godziny 15:00
z dopiskiem w temacie „Oferta na dostawę olejów i smarów”.
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7. Informacje dodatkowe dotyczą części 1 i 2:
Część 1 i 2.
- płatność przelewem min. 21 dni od daty dostarczenia towaru i faktury,
- miejsce dostawy części 1:
Pozycje od 1 do 36 i od 43 do 50 magazyn nr 2 w Szczecinie, ul. Światowida 16c.
Pozycje od 37 do 42 i od 51 do 53 magazyn nr 3 w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
- miejsce dostawy części 2: magazyn nr 3 w Świnoujściu, ul. Fińska 5
UWAGA:
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Część 1 – oleje i smary oraz płyny chłodnicze i inne środki do pojazdów i jednostek
pływających UMS,
- wymagany termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający
podpisze umowę stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- gwarancja min. 12 miesiące,
Część 2 – smary specjalne:
- wymagany termin realizacji: do 45 dni kalendarzowych od daty zamówienia
- gwarancja min. 12 miesięcy,
Wykonawca może złożyć ofertę na obydwie części tj. na całość zamówienia.
8. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

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

2

Zenon Kozłowski
Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Oznakowania Nawigacyjnego - Zastępca Dyrektora ds.
Oznakowania Nawigacyjnego
Data podpisu: 2020-03-19 14:28:55
W zastępstwie za: Paweł Szumny - Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych DT
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