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Znak sprawy: PO-II.2691.98.20                                                     Szczecin, dn. 26.05.2020  r.  
                ZT.I.241.108.20 
 

            Zapytanie ofertowe 
 

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

1. Tytuł zamówienia   

Dostawa stołów i szaf warsztatowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa stołów i szaf warsztatowych zgodnie ze 
specyfikacją; 
 
Część I – dostawa do Magazynu nr 1 UMS w Szczecinie 
 

1) Stół warsztatowy nośność 1000 kg  h 880-890 x 2000-2050 x 725-750mm                1 kpl.  
typu Classic Line SS03L/CCFF 
konstrukcja z kształtowników stalowych 
blat ze sklejki lakierowanej # 36 mm, listwa ograniczająca z tyłu blatu;                                     
wyposażenie pod blatem: podwieszone 4 szafki :dwie z szufladą w górnej części i 
drzwiczkami z dwie z 4 szufladami, zamykane zamkiem centralnym z 2 kluczami każda. 
Szuflady (6 szt.) na prowadnicach na łożyskach kulkowych nośność 40-50 kg, głębokość 
wysuwu 90-100%. Szkielet i szuflady malowane proszkowo  kolor grafitowo-
pomarańczowy RAL 7024/2003 
 

2) Nadbudowa do stołu z pkt. 2  tablica perforowana wymiar 2100x 920mm                  1 kpl.                                             
Typu Classic Line kol szary RAL7035 z metalową szafką whaczaną wymiary ok. h 
460x1110mm, malowana proszkowo kolor grafitowo-pomarańczowy RAL 7024/2003;                                                                                                                 
zawieszki ocynkowane na narzędzia typu L100 – 10 szt.      

 
3) Szafka warsztatowa ok. h 875 x 900 x 500 mm                                                            1 szt                                                                                         

nośność całkowita 200kg           
konstrukcja zgrzewana z blachy; blat z płyty wiórowej # 18 mm pokryty gumą ryflowaną 
#3 mm, wykończony z 3 stron rantem o wys. 20 mm. Pod blatem dwa moduły zamykane 
drzwiami z kluczem; wewnątrz każdego półka z blachy; malowana proszkowo kolor 
grafitowo-pomarańczowy RAL 7024/2003 

 
4) Szafa narzędziowa h1950 x 880 x 535 mm                                                                  1 szt                 

konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej z drzwiami skrzydłowymi z 
chowanymi zawiasami obciążenie korpusu do 600 kg 
drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami. Wyposażona w dwie półki o nośności 100 kg, 
oraz 8 szuflad na prowadnicach teleskopowych o nośności 40 kg, wysuw szuflad 90 % 
Zamykana zamkiem baskwilowym- 2 klucze.  

 
5) Szafa narzędziowa h1950 x 1000 x 435 mm                                                               1 szt                               

konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej  drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami 
obciążenie korpusu do 500 kg. Wyposażona w cztery przestawne półki o nośności 100 
kg każda. Zamykana zamkiem baskwilowym- 2 klucze. 

 
6) Szafka warsztatowa metalowa,  dwudrzwiowa                                                             1 szt 

 wymiary: h 900-1100 x 680-800 x 400-460 mm                         
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konstrukcja spawana z blachy stalowej; drzwi  wzmocnione wewnętrznym metalowym 
profilem; zamek cylindryczny z dwupunktowym mechanizmem, dwa kluczyki; 2 półki o 
nośności 50-60 kg regulowane co 25 mm. Malowane proszkowo całość kolor RAL 7035. 

 
 
Część II – dostawa do Magazynu nr 3 UMS w Świnoujściu 
 
7) Stół warsztatowy nośność 1500 kg  h 880-890 x 2000-2050 x 725-750mm                 1 kpl                    

typu  Future Line PSS03D/L4L10L10                                
konstrukcja stalowa z profili kwadratowych 40x40x1,5 mm                                                                                                    
Blat z drewna twardego olejowany (dąb buk) gr 40 mm  wpuszczony w metalowy 
kątownik wyposażenie pod blatem: podwieszone 3 szafki :                                                                                       
(strona lewa) jedna z 5 szufladami  zamykane zamkiem centralnym z 2 kluczami. 
Szuflady na prowadnicach na łożyskach kulkowych nośność 40-50 kg, głębokość 
wysuwu 90-100%                                                                                                (strona 
prawa) dwie wąskie szafki z  drzwiami ok. 596x270 mm; półka z blachy ocynkowanej 
Malowane proszkowo konstrukcja -  RAL 7024, fronty- zielony RAL 6018 
 

8) Nadbudowa do stołu z pkt. 7 tablica perforowana 1920 x 430-475mm                         1 kpl                                                              
typu Future Line kolor szary RAL 7035 
Zawieszki na narzędzia po 1 szt. z każdego rodzaju:  
zawieszka do wierteł duża ocynk wymiary: h 55mm x szer. 27mm x 40 mm;  
zawieszka do kluczy płaskich duża ocynk  wymiary: h 400mm x szer.50 -170x 73,3mm; 
zawieszka do pilników duża ocynk  wymiary: h 31mm x szer. 220mm x gł.71mm; 
zawieszka na szczypce duża ocynk wymiary: h 31mm x szer. 220mm x gł.71mm;  
zawieszka do kluczy płaskich ocynk wymiary: h 240 x 50 mm x szer. 122mm x gł.50 mm, 

 
9) Biurko warsztatowe  wymiary h 760 x1600 x 800mm                                                   1 szt 

konstrukcja z profili stalowych          ,                                                                                                          
Blat z płyty wiórowej laminowanej #28mm w kolorze buku, obrzeża wykończone PCV. 
Wyposażenie  prawa strona - szafka : 2 szuflady h 85, 1 szafka ok 410x382 mm                     
szuflady na prowadnicach teleskopowych – nośność 40kg, zabezpieczone przed 
wypadaniem, zamek cylindryczny  z kpl. kluczy. Malowane proszkowo konstrukcja - 
popielaty RAL 7035, fronty- zielony RAL 6011 
 

10) Stół warsztatowy nośność 500 kg        2 kpl.
  
Konstrukcja - rama stalowa z ręczną regulacją wysokości w zakresie ok 740-995 mm                   
blat grubości 38-40 mm 2000 x 750-800 mm, górna warstwa wykonana z blachy stalowej;                         
wyposażenie pod blatem: podwieszone 2 szafki z 3 szufladami (górna szuflada h ok 
90mm), zamykane zamkiem centralnym z 2 kluczami każda. Szuflady na prowadnicach 
na łożyskach kulkowych nośność 40-50 kg, głębokość wysuwu 90-100%. Szkielet i 
szuflady malowane proszkowo: rama kolor szary RAL 7035 i fronty szuflad niebieski RAL 
5005 

 
 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 
Najniższa cena  brutto 

 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami. 
Merytorycznie: Dorota Modrzyńska , tel. 914 403 256, dmodrzynska@ums.gov.pl   
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5. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail 
c) cenę netto stawkę podatku VAT cenę brutto 
d) w cenie oferty należy ująć koszt transportu do magazynów Zamawiającego 
e) termin wykonania zamówienia 30 dni kalendarzowych 
f) okres gwarancji  36 miesięcy  
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) warunki płatności : płatność odroczona w terminie 14 dni  
i) termin ważności oferty 30 dni  
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
k) 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 w formie elektronicznej na adres : oferty@ums.gov.pl  wpisując                      
w   tytule  (oferta na dostawę stołów szaf warsztatowych) w terminie 7 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu.  
          

7. Załączniki do oferty: 
Załącznik nr 1 – Wzór umowy  
Załącznik nr 2- Oświadczenie RODO 
 

8. Informacje dodatkowe. 
-  miejsce dostawy: 
Magazyn nr 1 UMS, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 
Magazyn nr 3 UMS, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 4 ,  
72-602 Świnoujście 

 
 
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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