
  Załącznik nr 4  
do Regulaminu       

                                 udzielania zamówień publicznych 
   w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

Znak sprawy: PO-II.2691.165.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

                BONe.II.241.14.2.20.JM 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 

 

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

1. Tytuł zamówienia: 

Usługa dźwigowo-transportowa łodzi sondażowej Hydrograf-1 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa dźwigowo-transportowa obejmuje wydokowanie w Porcie Darłowo łodzi sondażowej Hydrograf-1  
oraz transport  do magazynu w miejscowości  Bobolin,  wyładunek i ustawienie jednostki na łożu. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

 
Posiadanie lub dysponowanie dźwigiem i samochodem - lawetą 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Najniższa cena brutto. 

 

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

Janusz Michalski – Kierownik Oddziału Technicznego BON Świnoujście,   
tel. 914403 520, kom. 609 697 303,  e-mail: jmichalski@ums.gov.pl 

 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy – formularz oferty, 
b) adres Wykonawcy – formularz oferty, 
c) cenę netto – formularz oferty, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto – formularz oferty, 
f) termin wykonania zamówienia – do 30.11.2020 r., 
g) okres gwarancji – nie dotyczy, 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej – formularz oferty, 
i) warunki płatności – przelew 14 dni od daty dostarczenia sprawozdań i faktury, 
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 - załącznik nr 4. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl – w temacie oferty należy podać 
Usługa dźwigowo-transportowa łodzi sondażowej Hydrograf-1 w terminie 7 dni kalendarzowych  
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej  
Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
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8. Załącznik do oferty cenowej:  

 
1. Wypełnione Oświadczenie RODO. 

 

9. Informacje dodatkowe:  nie dotyczy 

 
   

 

 
W załączeniu: (4 szt.) 

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
2. Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty cenowej, 
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia RODO. 

 
 
 

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

 

 

 Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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