
 

 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak: OW.2691.3.20.AZ(3)        Szczecin, dnia 26 marca 2020 r. 
 PO.II.2691.57.20 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 

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

Wykonanie 2 tablic urzędowych z nazwą rezerwatu przyrody i 12 tablic urzędowych z 
nazwą obszarów Natura 2000. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zamówienie obejmuje wykonanie 14 tablic urzędowych zgodnych z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. z 2004 
r. Nr 268, poz. 2665) według poniższego wzoru ogólnego: 

 

a) Tablica ma kształt prostokątny o wymiarach zależnych od długości napisów przy 

stosunku szerokości do jej wysokości 3:1. 
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b) Tło tablicy jest koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony 

symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokościach i szerokości 8 cm, koloru 

białego. 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie 

napis OBSZAR NATURA 2000 lub REZERWAT PRZYRODY wraz z NAZWĄ 

OBSZARU NATURA 2000 lub NAZWĄ REZERWATU PRZYRODY, o wysokości 

liter 8 cm, w kolorze białym. 

c) Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie, a górną krawędzią tablicy 

i odległością napisów od krawędzi dolnej - powinny być takie same. 

d) Tablica może być wykonana z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego 

polichlorku winylu (PCW) albo blach ocynkowanej stalowej lub blachy 

aluminiowej. 

e) Tablica powinny być wykonana z tworzywa odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, odpornego na korozję, trwałego, odpornego na ujemne 

temperatury i o wysokim stopniu sprężystości. Grubość min. 8 mm. 

f) Wydruk napisów na tablicach powinien być wykonany wydrukiem atramentowych 

solwentowym na folii standardowo używanej do celów reklamowych, dodatkowo 

zabezpieczonej termicznie laminatem (laminat zabezpiecza trwałość kolorów 

oraz powoduje możliwość zmycia zanieczyszczeń. Najważniejszą funkcją 

laminatu jest uodpornienie wydruku przed odbarwieniem pod wpływem promieni 

słonecznych UV). 

2) W ramach zamówienia zostanie wykonanych następująca liczba tablic, 

wg. poniższych wzorów: 

a) dla obszaru specjalnej ochrony ptaków „Delta Świny” (kod obszaru PLB320002) 
w ilości 6 sztuk: 

 

b) dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” (kod obszaru 
PLH320019) w ilości 6 sztuk: 

 

c) dla rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki” w ilości 2 sztuk: 
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3) Dodatkowo ramach zamówienia zostanie wykonanych 28 stelaży do tablic: 

a) Stelaże powinny być drewniane, wykonane w technologii zapewniającej wysoką 

wytrzymałość, w przekroju okrągłe lub kwadratowe, zabezpieczone środkiem 

impregnującym w kolorze brązowym lub ciemnozielonym. 

b) Wysokość części nadziemnej stelaża: od 200 do 210 cm. Stelaże powinny być 

wkopane w grunt na głębokość min. 70 cm, wkopanie wzmocnione w części 

dolnej nóg betonem na wysokości min. 30 cm. Styk nóg stelaża z ziemią 

powinien być zamaskowany zgodnie z rodzajem gruntu, na którym ustawiono 

stelaż np. darnią, piaskiem, ziemią. 

c) Nogi stelaża na wysokości min 80 cm (część wkopana oraz 10 cm wystające 

ponad grunt) zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków np. 

poprzez osmołowane lub użycie innego odpowiedniego środka. 

d) Tablice ze stelażami, Wykonawca umieści na własny koszt w terenie, w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

4) Przed wykonaniem tablic, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych od zawarcia 

umowy - przedstawi ich projekt Zamawiającemu celem akceptacji. 

3. Warunki udziału w postępowaniu – brak 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami Pan Andrzej Zych, tel.: +48 91 44 

03 325. 

6. Oferta powinna zawierać: 

 
a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT – 23% 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 06.05.2020 r. 
g) okres gwarancji* 
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 (wzór w załączeniu). 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
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1. Ofertę składającą się z wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych załączników nr 
1 i nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego - prosimy składać w terminie 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie 
internetowej Urzędu, wyłącznie elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl. 

W temacie wiadomości mailowej proszę podać następującą treść: 

„Oferta na wykonanie 2 tablic urzędowych z nazwą rezerwatu przyrody i 12 tablic 
urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000”. PO.II.2691.57.20. 

 

              Z poważaniem 

 
        Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego 

          w Szczecinie 

            /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

..................................................... 

      (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Urząd Morski w Szczecinie 
pl. Stefana Batorego 4 
70-207 Szczecin 

 
WYKONAWCA: ........................................................ 

   ........................................................ 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia 
polegającego na wykonanie 2 tablic urzędowych z nazwą rezerwatu przyrody i 12 tablic 
urzędowych z nazwą obszarów Natura 2000, 
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

- wartość netto: ................................ zł 
 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł), 

 
- powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie: …………………..….. zł 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł), 

 
- wartość brutto: ………………….….. zł 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… zł). 

 
Oświadczamy, że: 
1. uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty, 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania ww. Zamówienia, 
3. w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

na warunkach określonych przez Zamawiającego. 
4. wykonamy ww. Zamówienie w terminie do dnia 6 maja 2020 r. 
 
Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. 
 

 

 

................................................          …….……………………………........................... 

             (miejscowość, data)                                           (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

..................................................... 

      (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 

 

 

 
........................................................................... 

 (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


