URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403400, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

ZNAK: PO-II.3791.150.19
BSOŻ – 365.1.4.19

Szczecin, dnia 16 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
OBSŁUGA SPRZĘTU REZERW STRATEGICZNYCH
w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
A. Comiesięczne uruchamianie (po 15 min. z wyjątkiem miesięcy: wrzesień 2019 r.
i wrzesień 2020 r.) zespołów prądotwórczych wymienionych w ppkt. B - zgodnie
z Planem Przeglądów i Konserwacji Sprzętu Rezerw Strategicznych w Urzędzie
Morskim w Szczecinie.
B. Przeprowadzenie okresowego przeglądu, próbne uruchomienie (30 min. w miesiącach:
wrzesień 2019 r. i wrzesień 2020 r.), sprawdzenie rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej oraz pracy pod obciążeniem zespołów prądotwórczych będących
w zasobach rezerw strategicznych:
ZP-6,5 3/400
- 2 szt. (magazyn Szczecin);
SMG-10 TE-V
- 2 szt. (magazyn Szczecin);
G 10 TF V
- 1 szt. (magazyn Szczecin);
GESAN L-30
- 1 szt. (magazyn Szczecin);
FI 60 CG
- 1 szt. (magazyn Szczecin);
FI 100 CP
- 1 szt. (magazyn Świnoujście).
C. Zapewnienie niezbędnych płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy - wrzesień 2019 r.
oraz płyn do chłodnic - wrzesień 2020 r.) i części zamiennych (filtry oleju – wrzesień
2019 r.) oraz paliwa do wykonania czynności z ppkt. A i B.
D. Płatność za realizację w miesiącach: wrzesień 2019 r., grudzień 2019 r.,
marzec 2020 r., czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r., grudzień 2020 r., - po16,66%
wartości zamówienia i po podpisaniu protokołu z wykonania czynności wymienionych
w ppkt. A, B, C. (płatność przelewem w przeciągu 14 dni - od dnia dostarczenia
faktury i podpisanego protokołu).
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie uprawnień i sprzętu do wykonania zadań zawartych w Opisie przedmiotu
zamówienia ppkt. A i B.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto.
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5. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami:
Marek Stasiak, Urząd Morski w Szczecinie, Biuro Spraw Obronnych Żeglugi,
70-232 Szczecin ul. Księcia Sambora 6, pokój 02,
telefon 91 43 45 328
Adam Kopija, Urząd Morski w Szczecinie, Biuro Spraw Obronnych Żeglugi,
70-232 Szczecin ul. Księcia Sambora 6, pokój 2,
telefon 91 43 45 328
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia od dnia 01 lipiec 2019 r. do dnia 31 grudnia 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 wykonywania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Morski w Szczecinie,
70-207 Szczecin, Pl. Stefana Batorego 4, Kancelaria Ogólna Urzędu, pok. 130
z dopiskiem oferta na: „OBSŁUGA SPRZĘTU REZERW STRATEGICZNYCH ”
w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji
zapytania na stronie internetowej Urzędu.
8. Załączniki do oferty:
A. kserokopie uprawnień do wykonania czynności zawarte w Opisie przedmiotu
zamówienia punkt 2, ppkt. A i B
B. upoważnienie podpisane przez Wykonawcę dla osoby upoważnionej.
9. Informacje dodatkowe:
A. magazyn Szczecin – ul. Światowida 16c
B. magazyn Świnoujście – ul. Fińska 5.
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego

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