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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 Usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie 
nowych, nienoszących znamion użytkowania, 
wolnych od wad rolet wewnętrznych w kasetkach, 
rolet pionowych oraz żaluzji w pomieszczeniach 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

2. Opis przedmiotu zamówienia                 Załącznik nr 1 

3. Warunki udziału w postępowaniu* brak 

4. Kryteria wyboru oferty 
najkorzystniejszej 

Najniższa cena 

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

Magdalena Lipińska-Krzywaźnia 
Telefon  91 44 03 458 
email: mlipinska@ums.gov.pl 

6. Oferta powinna zawierać 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto w zł pln 
d) stawkę podatku VAT w zł pln 
e) cenę brutto w zł pln 
f) termin wykonania zamówienia – do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy 
g) gwarancję na wykonane rolety, żaluzje oraz napęd 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – 21 dni płatne przelewem od daty zrealizowanej usługi 
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

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

7. 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 na stronie 
internetowej Urzędu z dopiskiem: PO-II.2691.154.20, GA-I.2691.3.20 Oferta na 
wykonanie, dostawę i montaż rolet, żaluzji w pomieszczeniach Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 

8. Załączniki do oferty  

 
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia 
Zał. 2 Oferta cenowa 
Zał. 3 Wzór Umowy 
Zał. 4 Oświadczenie RODO 
 
 

mailto:oferty@ums.gov.pl


9. Informacje dodatkowe  

 
 Wymagany termin realizacji: sukcesywnie do 30 dni roboczych od podpisania 

umowy 
 Płatność: przelewem 21 dni od daty wykonania usługi 
 Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczoną i 

zamontowaną roletę oraz napęd na okres wyznaczony przez Wykonawcę. 
 Zakres prac Wykonawcy obejmuje w szczególności: 

a) pomiar fizyczny okien, na których mają być montowane rolety i żaluzje oraz 
uzgodnienie ich kolorystyki oraz typu; 

b) wykonanie rolet wewnętrznych i żaluzji o wskazanych parametrach wraz z ich 
dostarczeniem i montażem w obiektach Zamawiającego.                                                                                                          

 

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

 

  
Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


