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Szczecin, dn. 04.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Dostawa wody mineralnej 1,5l
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej
w opakowaniubutelka PET pojemność 1,5l wskazanych producentów: Kinga Pienińska,
Muszynianka, Kropla Beskidu w ilości ogółem 37800 szt. – 75 palet po 504 szt.
Woda oraz butelki powinny posiadać świadectwo PZH zawierające ocenę i
kwalifikację rodzajową.
Sposób dostarczania: sukcesywnie w okresie od kwietnia do 30 września 2021 r. w
terminie 4 dni roboczych od dnia zamówienia. Zamawiający przewiduje zamówienia
jednostkowe w ilości 5 palet.
Miejsce dostawy:


Magazyn Nr 2 UMS, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul.
Światowida 16 c, 70-727 Szczecin



Magazyn Nr 3 UMS, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul.
Fińska 5, 72-602 Świnoujście



Magazyn Nr 4 Urzędu Morskiego w Szczecinie, ul. Wilków Morskich 13,
76-153 Darłowo

3. Symbol kategorii CPV:

15981000-8 woda mineralna

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

najniższa cena brutto

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Merytorycznie: Dorota Modrzyńska –Pastucha tel. 91 4403256, e-mail:
dmodrzynska@ums.gov.pl
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail
b) cenę jednostkową netto PLN, wartość netto PLN i brutto PLN za ww. towar +
stawka VAT,
c) termin wykonania zamówienia: do 4 dni od dnia zamówienia
d) okres przydatności do spożycia: minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia
e) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
f) warunki płatności : przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru
wraz z fakturą,
g) termin ważności oferty min. 30 dni
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy*.
i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu)
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres : oferty@ums.gov.pl wpisując
w tytule „oferta na dostawę wody mineralnej” w terminie do dnia 12 marca 2021r.
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8. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO

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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