Załącznik nr 3
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy:

PO-II.2630.5.21
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

BONe-II.424.2.21
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1.

Tytuł zamówienia
Badanie i atestacja kamizelek pneumatycznych i kombinezonów ratunkowych BONe
w latach 2021÷2022

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Zakres usługi obejmuje:
Wykonywanie usług przeglądów technicznych i atestacji kamizelek asekuracyjnych oraz przeglądów
okresowych i testów szczelności kombinezonów ratunkowych zgodnie z harmonogramem załącznik
nr 2 od daty podpisania umowy do 31.12.2022 r. Wykonawca po każdej atestacji wystawi
potwierdzenie atestacji i oznakuje atestowany sprzęt. Terminy atestacji zawiera załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania. Termin wykonania usługi - 3 dni robocze, licząc od dnia roboczego
następującego po dniu dostawy sprzętu do atestacji – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
dostawy drogą elektroniczną. Kamizelki i kombinezony do atestacji będą dostarczane do Wykonawcy
przez Zamawiającego. Miejsce dostawy i odbioru kamizelek po atestacji: siedziba Wykonawcy lub
inny adres wskazany przez Wykonawcę na terenie Szczecina, w godzinach od 8:00 do 14:00, od
poniedziałku do piątku. Jeżeli Wykonawca określi miejsce dostawy i odbioru poza Szczecinem,
odbiór do atestacji i dostawa po atestacji realizuje Wykonawca na swój koszt. Zamawiający
umożliwia odbiór do atestacji i dostawę kamizelek i kombinezonów po atestacji bezpośrednio z Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5 – przez Wykonawcę i na jego koszt
w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

3.

Symbol kategorii CPV
39525300-1

4.

Warunki udziału w postępowaniu*
Posiadanie aktualne Świadectwo Uznania Stacji Atestacji wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego.

5.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena brutto.

6.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Janusz Michalski – Kierownik Oddziału Technicznego BON Świnoujście,
tel. 91 4403 540, kom. 609 697 303, e-mail: jmichalski@ums.gov.pl
Jerzy Czajkowicz – St. inspektor Oddziału Technicznego BON Świnoujście,
tel. 91 4403 541, kom. 605 849 314, e-mail: jczajkowicz@ums.gov.pl

7.

Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę PLN netto
stawkę podatku VAT - 23 %
cenę PLN brutto
termin wykonania zamówienia - 31.12.2022
okres gwarancji – 12 miesięcy

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
i) warunki płatności – przelew 14 dni
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy – nie dotyczy
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
l) 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 temacie oferty należy podać
Badanie i atestacja kamizelek pneumatycznych i kombinezonów ratunkowych BONe
w latach 2021÷2022 w terminie do dnia 18.02.2021.

9.

Załączniki do oferty*
1. Wypełniona oferta cenowa.
2. Wypełnione oświadczenie RODO.

10. Informacje dodatkowe*
W załączeniu: (5 szt.)
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy.
2. Załącznik nr 2 – harmonogram atestacji.
3. Załącznik nr 3 – wzór oferty cenowej.
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy.
5. Załącznik nr 5 – wzór Oświadczenia RODO.

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

Z up. Dyrektora
Urzędu Morskiego w Szczecinie
Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

* - o ile dotyczy

