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

1. Tytuł zamówienia 
Dostawa kombinezonów wypornościowych oraz kamizelek pneumatycznych. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów wypornościowych oraz  
            kamizelek  pneumatycznych, zgodnie z poniższym opisem: 
 

Lp Nazwa i opis przedmiotu j.m Ilość 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

Kombinezon wypornościowy Mullion Aquafloat Superior New 
-  wyporność własna 74 Newtony,  
-  warstwa zewnętrzna wodoodporna i odporna na ścieranie wykonana z  
   poliestru 500D, 
-  taśma odblaskowa SOLAS na kapturze, ramionach, nadgarstkach i  
   kostkach, 
-  kaptur w dobrze widocznym, jaskrawym kolorze, chowany w wysoki kołnierz,  
-  kieszenie na piersiach z przeciwdeszczowymi klapkami i gwizdkiem     
   morskim, 
-  dwie kieszenie na udach do ogrzewania rąk wyłożone polarem,  
-  wewnętrzne regulowane na rzepy manszety neoprenowe na nadgarstkach,  
-  wzmocnione obszary kolan i siedzenia,  
-  nogawki rozpinane na zamek błyskawiczny ułatwiają zakładanie     
   kombinezonu z założonymi butami, 
-  paski na rzepy do zaciskania rękawów i nogawek. 
Rozmiary: M – 1 szt., L – 10 szt., XL – 6 szt., XXL – 3 szt. 

 
 
 
 
 
 
 

szt. 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
2.  

Kamizelka pneumatyczna Mullion Hi-Tide 150 Regular – Ultrafit 
- kamizelka dwukomorowa, wyporność 150N 
- automatyczne oświetlenie (aktywowane wodą), 
- szelki bezpieczeństwa, pas kroczny, gwizdek morski, taśma odblaskowa,  
  linka do wiązania ze sobą rozbitków, 
- dla osób dorosłych o wadze od 40-120 kg. 

 
szt. 

 
20 

    
      3.   Symbol kategorii CPV: 39525300-1 kamizelki ratunkowe 
                                                 18114000-1 kombinezony 
                                                  
      4.   Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
            Najniższa cena brutto. 
 

5.   Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
       Merytorycznie: Pani Joanna Duk, tel. 91 4 403-257; e-mail: jduk@ums.gov.pl 
       

      6.   Oferta powinna zawierać: 
                  a) nazwę i adres  Wykonawcy, 
                  b) cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za towar + stawka VAT,  
                      wyrażone w PLN, 
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c) termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania  
    umowy, 
d) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
e) formę dostawy ( jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę   
wyraźnie to zaznaczyć), 
f) okres gwarancji – min. 12 m-cy licząc od daty odbioru towaru, 

                 g) termin ważności oferty, 
                 h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do  
                     zapytania wzorze umowy, 
                 i) warunki płatności – przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury, 
                 j) 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 na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 
      14.05.2021 r., do godz. 15:00 z dopiskiem „oferta na dostawę kombinezonów                                               
      wypornościowych oraz kamizelek pneumatycznych”. 
 
       8.    Informacje dodatkowe: 
            - miejsce dostawy:  Magazyn nr 2 UMS, ul. Światowida 20, 71-727 Szczecin, 
            - warunki płatności – przelew 21 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury, 
            - termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 
             
       9.  Załączniki do oferty: 

      Załącznik nr 1 – wzór umowy 
      Załącznik nr 2 – oświadczenie RODO 
       
 
 
 
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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Paweł Szumny 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

Data podpisu: 2021-05-07 11:37:00 

 


