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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 apteczek pierwszej pomocy oraz ich wyposażenia. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa apteczek pierwszej pomocy oraz ich wyposażenia  w ilości                      
i asortymencie wskazanym w poniższej tabeli: 
 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu 

 

Jm. Ilość 

1. Apteczka pierwszej pomocy metalowa P40 o wym. 390x240x125 mm 
Tradycyjna szafka metalowa zamykana na klucz posiadająca dwie półki.                       

Możliwość zawieszenia szafki na ścianie. Apteczka bez wyposażenia. 

szt. 6 

2. Torba apteczna 10 L (RB-5) o wym. 35x22x11 cm 
Torba przeznaczona do przechowywania i transportu artykułów medycznych.                      
W komorze głównej: 1 kieszeń  zamykana na suwak,  liczne gumki i uchwyty po-
zwalające na zamocowanie materiałów opatrunkowych, 6 kieszeni otwartych.   
Z przodu torby: krzyż Św. Andrzeja.  
Z tyłu torby: Kieszeń zamykana na suwak mogąca służyć jako kieszeń np. na do-
kumenty. Torba bez wyposażenia. 

szt. 1 

3. Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy typu K15 PLUS                                  
z wkładem  DIN 13157 w walizce z wysokiej  jakości tworzywa. 

szt. 5 

4. Wkład do apteczki DIN 13157 PLUS - wyposażenie szt. 30 

5. Wkład do apteczki DIN 13164 PLUS - wyposażenie szt. 15 

 
    
3. SYMBOL KATEGORII CPV:  33140000-3 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* 
 
5. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
    Najniższa cena. 
 
6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 
    MERYTORYCZNIE: p. Julita Szłapińska – St. Inspektor ds Zaopatrzenia 
    tel. +48 91 44 03 428, e-mail: jszlapinska@ums.gov.pl 
 
7. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 cenę jednostkową netto, stawkę VAT, wartość  netto i brutto za w/w towar wyrażone w pln, 

 termin wykonania zamówienia:  do 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, 
 okres gwarancji*, 

 podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
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 warunki płatności: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, 

 zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 
umowy*, 

 oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych       
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu), 

 formę oraz koszty dostawy (jeśli transport nie jest wliczony w cenę towaru, proszę to 
wyraźnie zaznaczyć), 
 

8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 26.03.2021r.                                    
z dopiskiem ”Oferta na dostawę apteczek pierwszej pomocy oraz ich wyposażenia”. 

 
9.  ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik Nr 1 – oświadczenie RODO 
 

10. INFORMACJE DODATKOWE: 

 miejsce dostawy:  
     Magazyn Nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin  

 wymagany termin realizacji:  do 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia 
 płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą 

 
 
 
* - o ile dotyczy 

 
 
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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