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Zapytanie ofertowe 

 

1. Tytuł zamówienia:   Usługa prania na potrzeby pok. gościnnych i OSW w Pobierowie 

2. Opis przedmiotu zamówienia : 

Usługa prania pościeli, koców, firan etc. na potrzeby pok. gościnnych w Niechorzu, 

Świnoujściu, Mrzeżynie, Dziwnowie, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Darłowie, Jarosławcu oraz 

ośrodka szkolno-wypoczynkowego w Pobierowie. 

3. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych w grupach obejmujących 

miejscowości: 

 

Grupa I – Kapitanat Portu Świnoujście, Latarnia Morska Świnoujście, Baza 

Oznakowania Nawigacyjnego, Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje, Obwód 

Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno– załącznik nr 4 

Grupa II – Ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Pobierowie, Latarnia Morska w 

Niechorzu, Obwód Ochrony Wybrzeża w Dziwnowie, Obwód Ochrony Wybrzeża w 

Niechorzu – załącznik nr 5 

Grupa III –  Kapitanat Portu w Kołobrzegu, Bosmanat Portu w Kołobrzegu, Latarnia 

Morska w Darłówku, Latarnia Morska w Jarosławcu – załącznik nr 6 

4. Wykaz placówek – załącznik nr 3 

5. Kryteria wyboru oferty  

Kryterium wyboru oferty stanowić  będzie najniższa cena brutto wykonania usługi przez cały 

okres trwania umowy. 

6.Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami 

Wydział Gospodarczo – Administracyjny : 

Magda Otocka, motocka@ums.gov.pl, tel. 91 44 03 452 

Irena Cor, icor@ums.gov.pl, tel.91 44 03 492 

 

7. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, 

b) cenę netto, 

c) stawkę podatku VAT, 

d) cenę brutto, 

e) termin wykonania zamówienia : 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

f) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

g) okres gwarancji – nie dotyczy, 
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h) warunki płatności:  przelew na konto Wykonawcy  w terminie 14 dni od daty otrzymania 
rachunku/faktury  wraz z potwierdzeniem odbioru bielizny – załącznik nr 2 , 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

ofertowego wzorze umowy, 

j) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art.13 lub 14 RODO ( wzór oświadczenia w załączeniu) 

 

8. 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 publikacji zapytania ofertowego na 

stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godz.15:00 z dopiskiem: 

„ Oferta na świadczenie usług  prania na potrzeby pok. gościnnych i OSW w Pobierowie” 

 

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub dowolną ilość części. 

 

9. informacje dodatkowe - Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania 

na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego. 

 

10. Załączniki do oferty: 

a) Wzór umowy- załącznik nr 1 
b) Potwierdzenie odbioru bielizny – załącznik nr 2, 
c) Wykaz placówek  – załącznik nr 3 
d) Oferta cenowa – załącznik  nr 4, nr 5, nr 6, 
e) Oświadczenie RODO – załącznik nr 7. 

 

 

 

 

        

     
           Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
Paweł Szumny 

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