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           GA.2691.1.20.JK 

 

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający, Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 

zaprasza do złożenia oferty na: 

1. Tytuł zamówienia 

Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach UMS: 

Kapitanat  Portu Dziwnów, ul. Przymorze 4 72-420 Dziwnów 

Obwód  Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski, ul. Barkowa 10, 72-603 Świnoujście 

Obwód  Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno , ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno 

Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze, ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze 

Latarnia Morska Niechorze,  ul. Polna 30, 72-350 Niechorze 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Kapitanat Portu Dziwnów  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynku 

Kapitanatu Portu w Dziwno o łącznej powierzchni 124,95 m2, w tym: 

-odkurzanie i mycie podłóg, odkurzanie wykładzin dywanowych, 

-usuwanie kurzu z mebli i parapetów, 

- opróznianie koszy na smieći i ich transport do pojemników, wymiana worków na smieci, 

-mycie szyb w meblach biurowych, drzwiach itp., 

- utrzymanie czystości w sanitariatach: uzupełnianie srodków czystości oraz srodków do dezunfkcji 

rąk- mycie szyb i ram kiennych , mycie drzwi, 

- sprzatanie pomieszczeń po remontach, 

- utrzymanie czyystości na klatkach schodowych i korytarzach, 

- utrzymanie czystości w pomieszceniach magazynowych i technicznych, 

- sprawdzanie czy w pomieszczeniach nie  sąpozostawione włącznone  odbiorniki energii elektrycznej: 

oświetlenie, grzejniki, odbiorniki radiow itp. 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji uslugi m.in. częstotliwośc wykonywania poszczególnych 

usług zawarte sa we wzorze umowy i załączniku do wzoru umowy , które stanowią załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski 

  Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) usługi dotyczące utrzymania czystości w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 119,13m2: 

- w budynku administracyjno – biurowym, 

- w pomieszczeniu gospodarczym, 



 

 

- w pomieszczeniu archiwum 

- w sanitariatach, 

 w tym: 

- odkurzanie i mycie podłóg, odkurzanie wykładzin dywanowych, 
- usuwanie kurzu z mebli i parapetów, 
- opróżnianie koszy na śmieci i ich transport do pojemników, wymiana worków na śmieci 
- mycie szyb w meblach biurowych, drzwiach itp., 

- utrzymanie czystości w sanitariatach: uzupełnianie środków czystości oraz środków do dezynfekcji 
rąk, 
- mycie szyb i ram okiennych, mycie drzwi, 
- sprzątanie pomieszczeń po remontach 
- utrzymanie czystości na klatkach schodowych i korytarzach, 
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych i technicznych, 

- sprawdzanie czy wszystkie pomieszczenia są zamknięte , czy nie pozostawiono włączonego światła 
lub urządzeń elektrycznych , czy nie występują oznaki palenia lub tlenia się materiałów,  
b) usługi utrzymania czystości wokół posesji o łącznej powierzchni 300 m2, 
w tym: 
- zmiatania i usuwania liści spadających z drzew, 
- odśnieżania dojść do budynków, 
- zwalczania gołoledzi: posypywanie piaskiem oraz innymi środkami przeznaczonymi do tego celu, 
c) usługi pełnienia funkcji dozorcy obiektu, 
w tym: 
- nadzór nad zamykaniem wejść do budynków, sprawdzanie zabezpieczenia budynków, 
- dokonywanie obserwacji terenu, 
- reagowanie na wszelkie przejawy ewentualnego łamani regulaminu obiektu przez osoby z niego 

korzystające, 
- nie dopuszczania do zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
- w miarę potrzeb włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego 
- kontrolowanie zamknięcia zabezpieczenia bram wjazdowych do budynków, pomieszczeń i ogrodzeń 

na całym obszarze nadzoru, 
- otwieranie i zamykanie bram wjazdowych i furtek w wyznaczonych godzinach i w porozumieniu z 

kierownikiem Obwodu Ochrony Wybrzeża, 

- powiadamianie Kierownika Ochrony Wybrzeża w przypadku awarii technicznych, 
-  zgłaszania wszelkich sytuacji zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu. 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji uslugi m.in. częstotliwośc wykonywania poszczególnych 

usług zawarte sa we wzorze umowy i załączniku do wzoru umowy , które stanowią załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno 

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku o łącznej powierzchni 173,32 m2, w tym: 

pomieszczenia biurowe, pokój socjalny, łazienki, klatka schodowa z parteru na I piętro, kuchnia,                        

3 pokoje gościnne, a w szczególności:- odkurzanie i mycie podłóg, odkurzanie wykładzin 

dywanowych, 



 

 

- usuwanie kurzu z mebli i parapetów, 
- opróżnianie koszy na śmieci i ich transport do pojemników, wymiana worków na śmieci 
- mycie szyb w meblach biurowych, drzwiach itp., 

- utrzymanie czystości w sanitariatach: uzupełnianie środków czystości oraz środków do dezynfekcji 
rąk, 
- mycie szyb i ram okiennych, mycie drzwi, 
- sprzątanie pomieszczeń po remontach, 
- utrzymanie czystości na klatkach schodowych i korytarzach, 
- wydawanie czystej pościeli i przekazywanie brudnej do prania jeżeli zajdzie tak konieczność, 

  - sprawdzanie czy w pomieszczeniach nie są pozostawione włączone odbiorniki energii elektrycznej : 
oświetlenie, ogrzewanie, czajniki, odbiorniki radiowe i komputery.  

b) usługi utrzymania czystości wokół posesji o łącznej powierzchni 300 m2, 
w tym: 
- zmiatania i usuwania liści spadających z drzew, 
- odśnieżania dojść do budynków, 
- zwalczania gołoledzi: posypywanie piaskiem oraz innymi środkami przeznaczonymi do tego celu, 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji uslugi m.in. częstotliwośc wykonywania poszczególnych 

usług zawarte sa we wzorze umowy i załączniku do wzoru umowy , które stanowią załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze, Latarnia Morska Niechorze 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę sprzątania: 
- wietrzenie pomieszczeń,   
- mycie i dezynfekcji posadzek, sanitariatów i armatury, , 
- uzupełnianie środków czystości oraz środków do  dezynfekcji rąk, 
- wyrzucanie śmieci i wymiany worków, 
- mycie żyrandoli, luster i lamp, mycie okien i drzwi, 
- odkurzanie mebli, parapetów i innych elementów wyposażenia pokoi, 
- czyszczenie mebli tapicerowanych,  
   Powyższy zakres prac dotyczy dwóch pokoi gościnnych z aneksami kuchennymi wraz z 
pomieszczeniami przynależnymi ( dwie łazienki, 1 klatka schodowa) o łącznej powierzchni  65,55m2 , 
znajdujących się w budynku OOW Niechorze przy ul. Nadmorskiej 4 oraz sześciu pokoi gościnnych, 
trzech łazienek, trzech korytarzy, jednej klatki schodowej i jednej kuchni  o łącznej powierzchni 161,90 
m2 , znajdujących się w budynku Latarni Morskiej w  Niechorzu przy ul. Polnej 30. 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji uslugi m.in. częstotliwośc wykonywania poszczególnych 

usług zawarte sa we wzorze umowy i załączniku do wzoru umowy , które stanowią załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Kryteria wyboru oferty  

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

trwania umowy. 

4.Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami 

 Wydział Gospodarczo – Administracyjny : 

Joanna Korcz, jkorcz@ums.gov.pl, tel. 91 44 03 465 

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

 

5. 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, 

h) warunki płatności:  przelew na konto Wykonawcy  w terminie 14 dni od wystawienia 

rachunku/faktury, 

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) 

 

 

 

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 publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Urzędu 

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

„ Oferta na świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach UMS” 

 

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub dowolną ilość części. 
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7. informacje dodatkowe  -nie dotyczy 

 

 

8. Załączniki do oferty: 

Załącznik Nr 1- wzory  umów na poszczególne obiekty UMS wraz z wykazem  częstotliwości 

wykonywania poszczególnych usług 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia RODO 

        

                 Wojciech Zdanowicz 

                         Dyrektor  

      Urzędu Morskiego w Szczecinie  

       /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


