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Zapytanie ofertowe 
 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty na 
1.  Wykonanie usługi wymiany szlabanu parkingowego na terenie Bazy Oznakowania 

Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) demontaż istniejącego szlabanu, 
b) montaż nowego szlabanu: 

� ramię o dł. 4 mb wyposażonego w lampkę ostrzegawcza i podpórkę wahadłową, 
� podłączenie do sterowania przyciskiem w pomieszczeniu portierni,  
� wyposażenie szlabanu w zasilanie awaryjne akumulatorowe, 
� piloty w ilości 5 sztuk,  
� montaż awaryjnego  odblokowywania  poprzez zamek z kluczem osobistym, 
� wyposażenie w system czasowego zamykania.  

c) na użyte materiały Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty, certyfikaty i 
aprobaty techniczne. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy  
 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  
    najniższa cena brutto oferty na całość zadania 
 
5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami  

Arabella Wojtasiewicz, tel. 91/4403538 email: awojtasiewicz@ums.gov.pl  
 
6. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę Wykonawcy 
b) adres wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy 
g) okres gwarancji: na zastosowane materiały – 5 lat od dnia odbioru, na wykonane prace – 

24 miesiące od dnia odbioru końcowego. 
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 
wzorze umowy. 

 
7. Miejsce i termin złożenia oferty  
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.04.2016 roku do godziny 12.00  na 
adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,  Zespół ds. 
Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem:  
„Oferta - Wymiana szlabanu parkingowego na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 
w Świnoujściu, ul. Fińska 5” 

 
8. Załączniki do oferty: 

 Załącznik nr 1 – warunki umowy  
 
9. Informacje dodatkowe: 

• prace mają być wykonywane w dniach roboczych  pn - pt w godz. 7.00 – 15.00, 
• warunki płatności – przelew 14 dni, 

 
            
            

 
 

 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
W załączeniu: (1 szt.) 
1. załącznik nr 1 – warunki umowy  
 
 
 
 


