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Znak sprawy: PO-II.2691.60.20  Szczecin, dn. 25.03.2020 r.  
  ZT-I.231.62.20.DM 
 

            Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia: dostawa pojemników i worków na odpady 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków do segregacji odpadów, kubłów na odpady 
oraz worków z folii LDPE wg specyfikacji: 
 
Cześć 1 
STOJAKI wg wymagań 
Stabilna konstrukcja wykonana z rurek lakierowanych proszkowo o średnicy 19 mm 
zamykany  szczelnie plastikową pokrywą z dodatkowym pierścieniem do mocowania worków 
przystosowany do worków o pojemności 120l         . 
pokrywy w różnych kolorach oznakowane w formie piktogramów : zielony szkło, żółty plastik 
metal, niebieski papier, czarny odpady zmieszane, brązowy bioodpady. 
(wg informacji producenta PLASTLINE) 
Specyfikacja  
1) STOJAK 3 stanowiskowy (pokrywy kol. niebieski zielony żółty)                                 kpl. 7 

2) STOJAK 4 stanowiskowy (pokrywy kol. niebieski zielony żółty czarny )                    kpl. 5 

3) STOJAK 4 stanowiskowy (pokrywy kol. niebieski zielony żółty brązowy)                  kpl. 4 

KUBŁY 
4) Kubeł z klapą poj 120l z plastiku na odpady biodegradowalne    szt. 3 

5) Kubeł z klapą poj 240l z plastiku na odpady biodegradowalne    szt. 1 

6) Kubeł z klapą poj 240l z plastiku na odpady zmieszane (kol. czarny grafit)  szt. 1 

Cześć 2 

WORKI na odpady segregowane 

Worki z folii LDPE gr 30 µm pojemność 120l  opakowanie -rolka 25 szt.  Kolory:                                                         

1) niebieski                        op. 70                                                                                                                

2) zielony                   op. 70 

3) żółty                               op. 70 

4) czarny                   op. 70 

5) brązowy                   op. 70  

 
 

3. Warunki udziału w postepowaniu:  

• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.     

• Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub jedną część. 
 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Najniższa cena brutto 

 

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami. 
Merytorycznie: Dorota Modrzyńska-Pastucha, tel. 91 44-03-256, 
dmodrzynska@ums.gov.pl 
 

6. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę i adres Wykonawcy 

b) cenę  netto, brutto za ww. towar , stawkę VAT, 
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c) formę i koszt dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę to 
wyraźnie zaznaczyć), 

d) termin wykonania zamówienia: 5 dni roboczych od dnia zamówienia 
e) warunki płatności min. 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia towaru wraz z 

fakturą,  
f) termin ważności oferty min. 21 dni, 
g) 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 w formie elektronicznej na adres : oferty@ums.gov.pl  wpisując 
w   tytule  (oferta na dostawę pojemników, worków na odpady ) w terminie 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie 
internetowej Urzędu.  
          

8. Załączniki do oferty: 
Załącznik nr 1 – Oświadczenie RODO 
 

9. Informacje dodatkowe. 
- miejsce dostawy: Magazyn nr 2 UMS Baza Oznakowania Nawigacyjnego w 
Szczecinie, ul. Światowida 16 C, 71–727 Szczecin. 

 
 
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/ 
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