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

1. Tytuł zamówienia 

 
Odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych, stałych, usługa transportowa z 
portów :Trzebież, Wolin, Lubin, Dźwirzyno i przystani rybackich Dąbki, Ustronie 
Morskie, Jarosławiec, Unieście, Chłopy w okresie od 10.05.2021 do 30.04.2023 r. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi w zakresie odbioru odpadów 
olejowych i ich mieszanin z: 
 
CZĘŚĆ I 
 
1. Port  Morski Trzebież ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież  
2. Port Morski w Lubinie ul. Portowa 2, 72-500 Międzyzdroje, 
3 .Port Morski Wolin ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin 
 
CZĘŚĆ II 
 
1. Port Morski Dźwirzyno ul. Wyzwolenia 1, 78-131 Dźwirzyno 
2. Przystań Rybacka Ustronie Morskie ul. Rybacka 3, 78-111 Ustronie 

Morskie 
3. Przystań Rybacka Chłopy ul. Przystań Rybacka Chłopy 3, 76-034 Chłopy 
4. Przystań Rybacka Jarosławiec ul. Rybacka 5, 76-107 Jarosławiec 
5. Przystań Rybacka Unieście ul. Rybacka 3 , 76-032 Unieście 
6. Przystań Rybacka Dąbki ul. Pomorska 1 ,76-156 Dąbki     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
w tym: 
- odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych ( odpady ropopochodne, wody 
zęzowe, inne oleje silnikowe i przekładniowe itp., kod odpadu: 13 02 08;13 04 
03;13 08 02+  13 05 07 tylko w Porcie Trzebież). 
- odbiór odpadów stałych ( filtry olejowe, sorbenty, materiały filtracyjne, 
materiały zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i olejowymi, 
opakowania zaolejone itp. Kod odpadu :13 08 80;15 02 02 ) 
- transport odpadów. 
 

 
 
 
 
 
Informacja o pojemności zbiorników w porcie i przystani: 
 

 



 CZĘŚĆ I 
Port Trzebież – zbiornik o pojemności 1,5 m3         - 1 szt 
Port Trzebież – zbiornik o pojemności 5,0 m3                                             - 1 szt 
Port Lubin - zbiornik o pojemności 1,5 m3       - 1 szt  
Port Wolin      - zbiornik o pojemności 8,6 m3      - 1 szt 
 
CZĘŚĆ  II -                    
Port Morski Dźwirzyno – zbiornik o pojemności 2,0 m3          - 1 szt 
Przystań Rybacka Dąbki – zbiornik o pojemności 1,5 m3         - 1 szt 
Przystań Rybacka  Ustronie Morskie - zbiornik o pojemności 1,5 m3      - 1 szt  
Przystań Rybacka Jarosławiec– zbiornik o pojemności 2,0 m3       - 1 szt 
Przystań Rybacka Unieście– zbiornik o pojemności 2,0 m3        - 1 szt 
Przystań Rybacka Chłopy – zbiornik o pojemności 2,0 m3       - 1 szt 

 

3. Symbol kategorii CPV:     90500000-2 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu* 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. 

 3.Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej do dnia podpisania umowy 
zobowiązany będzie do przedstawienia decyzji (certyfikatu) niezbędnej do 
prowadzenia działalności w zakresie odbioru, transportu, a także unieszkodliwiania 
odpadów ropopochodnych oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie usług w zakresie 
odbioru odpadów ropopochodnych. 

 

 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena 

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

Barbara Gładysz 

bgladysz@ums.gov.pl 

tel. 91 4 403 468 

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy  
b )adres Wykonawcy 
c )cenę: jednostkową, kwotę podatku VAT, netto PLN ,brutto PLN, za: 
-  stawkę za odbiór i utylizację zanieczyszczeń płynnych 1m³ ( odpady ropopochodne, 
wody zęzowe, oleje silnikowe itp.) 
-  stawkę za odbiór 1Mg zanieczyszczeń stałych ( filtry, sorbenty itp.) 
- koszty transportu  
- łączny koszt netto PLN, brutto PLN,  wykonania usług. 
d)termin wykonania zamówienia od dnia 10.05.2021 r do dnia 30.04.2023 r. 
e)podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
f)zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 
wzorze umowy*. 
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g)oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 

 30.04.2021 r. 

9. Załączniki do oferty* 

-Część I- załącznik nr 1,1a,1b – formularz oferty, wzór umowy, oświadczenie RODO  

-Część II -załącznik nr 2, 2a,2b -  formularz oferty, wzór umowy, oświadczenie RODO 

 

10. Informacje dodatkowe*  

       

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

  

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

  
 

* - o ile dotyczy  
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