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Znak sprawy:   

                    PO-II.2691.61.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
                    GA-IV.2691.2.20.MK(1) 
(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. 1. Tytuł zamówienia  

 
1. Zakup, dostawa,  montaż wraz z uruchomieniem 2 urządzeń klimatyzacyjnych na  

potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie: Kapitanat Portu Świnoujście, ul. Wybrzeże 
Władysława IV nr 7 – sekretariat kapitanatu, oraz Baza Oznakowania Nawigacyjnego, 
Świnoujście,   ul. Fińska 5 – budynek administracyjny, pokój nr 1. 

2. 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego               

– 1sz,  Kapitanat Portu Świnoujście, 72-600 Świnoujście ul. Wybrzeże 
Władysława IV nr  7 – sekretariat kapitanatu – pierwsze piętro. 
 

 Klimatyzator naścienny, moc chłodzenia od 08/3,5 do 5,0 kW w klasie 
energetycznej A+++   z nowym czynnikiem R32, WiFi. 

 Gwarancja – 5 lat plus gwarancja na sprężarkę, 
 Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne – 60 miesięcy ( 2 przeglądy rocznie , 

łącznie 10 przeglądów gwarancyjnych. 
     Oferta  musi uwzględniać: 

 Dostawę urządzenia 

 Profesjonalny montaż i uruchomienie urządzenia 

 Montaż jednostki wewnętrznej – na ścianie, 

 Montaż jednostki zewnętrznej –  na konsolach na  zewnątrz budynku pow. 3 
mb. 

 Koszty przeglądów nie wchodzą w cenę urządzenia chłodniczego. 
 

 
 



 

                        

 
 

 
3. Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego  we 

wskazanym miejscu – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, 72-602 Świnoujście,                    
ul. Fińska 5 – budynek administracyjny, pokój nr 1, - pierwsze piętro. 

 

 Klimatyzator naścienny, moc chłodzenia: od 1,0/3,5 do / 3,8 kW w klasie 
energetycznej A++   z nowym czynnikiem R32, WiFi. 

 Gwarancja – 5 lat plus gwarancja na sprężarkę. 
 Obowiązkowe przeglądy gwarancyjne – 60 miesięcy (2 przeglądy rocznie 

łącznie 10 przeglądów) 
Oferta  musi uwzględniać: 

 Dostawę urządzenia 

 Profesjonalny montaż i uruchomienie urządzenia 

 Montaż jednostki wewnętrznej –  na ścianie 

 Montaż jednostki zewnętrznej – dach portierni do  3 mb. 

 Koszty przeglądów nie wchodzą w cenę urządzenia chłodniczego. 
 

4. Zakres prac dla 2 urządzeń objętych standardowym montażem:  
 ułożenie instalacji chłodniczej,  
 grawitacyjne odprowadzenie skroplin,  
  ułożenie przewodów elektrycznych między jednostkami,  
 podłączenie kabla zasilającego zakończony wtyczką do najbliższego gniazdka (jeżeli 

spełnia normy),  
 posadowienie jednostki wewnętrznej, 
 posadowienie jednostki zewnętrznej na konsolach,  
 połączenie rurociągów, napełnienie, uruchomienie, sprawdzenie szczelności oraz 

parametrów pracy klimatyzatora,  
 autoryzacja systemu. 

O powierzchn 5.  Warunki udziału w postępowaniu* 

 nie dotyczy 

 

 

  

 

4. 6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający podpisze umowę – 
załącznik Nr 3 do zaproszenia  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. 

 

 

 

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

Mirosław Wojciech Kozik tel. 91 4403 466, kom. 609510440 mail:wkozik@ums.gov.pl 

8. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od podpisania umowy 
g) okres gwarancji*- 60 miesięcy 



 

                        

 
 

  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
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  –załącznik nr 4 
l)  formularz oferty – załącznik nr 1 
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2  

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych - liczonych od dnia 
następnego  po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej 

Urzędu Morskiego w Szczecinie z dopiskiem: „Zakup, dostawa, montaż 2 
urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby UMS  w - KP Świnoujście, oraz  

BON-e”  na adres oferty@ums.gov.pl  
 
 

 

6. 8. Załączniki do oferty. 
 

 

1.  Formularz oferty                                                     zał. Nr 1                                                

2. Oświadczenie   wykonawcy                                     zał. Nr. 2 

3. Wzór umowy                                                           zał. Nr. 3 

4. Oświadczenie wykonawcy    RODO                       zał. Nr. 4 

 

9. Informacje dodatkowe* 
 

 
 

 
  

  
                                                                                                              

                                                                                                                           Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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