
  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO-II.2630.131.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
ZT-I.231.139.21.DM(3) 
(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 

 Dostawa mebli warsztatowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli warsztatowych z podziałem 
na części wg poniższej specyfikacji : 

CZĘŚĆ 1 

Biurko i szafa warsztatowa 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Ilość 

 
1 BL15/D Biurko warsztatowe:                                                                                                                                  

wymiary h750mm x 1505mm x 750mm                                                                                                                   
Opis: solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości profili zamkniętych o przekroju 
kwadratowym, łatwość poziomowania dzięki stópkom regulacyjnym, blat wykonany 
płyty laminowanej o grubości 18mm, na tyle blatu listwa zabezpieczającą. Blat w t w 
kolorze szarym. Wymiary: 750mm, szerokość 1505mm, głębokość 750mm                                                               
Wyposażenie: szafka D Szafka D zawiera: dwie szuflady o wymiarach 
170x380x460mm oraz szufladę o wymiarze 255x380x460mm                                                                                                            
Zamknięcie: na zamek cylindryczny renomowanego producenta, dwa klucze w 
komplecie, zamek w systemie klucza master 
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2 SWS1005HH Szafa warsztatowa Korpus szafy wykonany z blachy #0.7 mm                                                              
Szafa warsztatowa składająca się z 3 modułów:                                                                                                            
Moduł dolny i górny: Szafka z drzwiami otwieranymi; drzwi osadzone na ukrytych 
zawiasach; szafka zamykana na zamek 3 punktowy z uchwytem klamkowym; 
Wewnątrz 1 półka przestawna (regulacja co 35 mm); 
Wymiary wnętrza: wysokość: 595 mm, szerokość:995 mm, głębokość: 468 mm. 
Moduł środkowy: lewa strona: cztery szuflady o wymiarach 85x415x460mm oraz jedna 
o wymiarach 255x415x460mm;  prawa strona: cztery szuflady o wymiarach 
85x415x460mm oraz jedna o wymiarach 255x415x460mm; system zamykania szuflad 
– zamek centralny;Szuflady na prowadnicach kulkowych; 
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CZĘŚĆ 2 

Szafy ubraniowe, szafa narzędziowa, regał 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Ilość 

 
1 Szafa ubraniowa metalowa wymiary (wys. x szer. x gł.): 1950x800x435 mm 

konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej 
wyposażenie: górna półka przestawna co 35 mm o nośności 60 kg 
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drążek na ubrania (mocowany do półki ) z 8 haczykami 
drzwi dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami 
zamykana na zamek baskwilowy w systemie Master        
regulatory umożliwiające poziomowanie 
Malowana proszkowo na kolor popielaty RAL7035  

2 Szafa Narzędziowa typu SN1000  wymiary h1950x1000x435 mm 
konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max obciążenie korpusu 500 kg 
wyposażona w 4 półki o nośności 100 kg każda, przestawne co 35 mm; drzwi 
dwuskrzydłowe z chowanymi zawiasami, zamykane zamkiem baskwilowym; malowana 
proszkowo korpus - grafitowy (RAL 7024), fronty - niebieski (RAL5015);.  
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3 Regał magazynowy typu Solid II wymiary h180x90x45cm  5P nośność 1000 kg  
konstrukcja z blachy ocynkowanej - z  5 półkami z płyty wiórowej nośność półki: 200 kg, 
każda półka wzmocniona specjalną poprzeczką, możliwość regulacji wysokości półek w 
regale 
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CZĘŚĆ 3 

 szafa narzędziowa  

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Ilość 

  
Warsztatowa szafa narzędziowa typu  "SZYMON”  
Wymiary: 185cm x 92cm x 50cm 
wykonana z zimnowalcowanej blachy stalowej o grubości 1,1 mm, wyposażenie: 2 
wysuwane szuflady na prowadnicach, 3 przestawne półki; udźwig każdej półki do 80 kg; 
udźwig każdej szuflady do 40 kg drzwi zamykane ryglowanym zamkiem. Malowana 
proszkowo kolor antracytowo -czerwony RAL 7016 - RAL 3020 
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CZĘŚĆ 4 

 szafa narzędziowa  na kółkach  

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Ilość 

  
Szafa narzędziowa zbudowana z 3 sekcji :konstrukcja wykonana z blachy o grubości 1 mm 

 Wymiary h1535 x 660 x 442 

 szafa złożona z dwóch części: spodniej- mobilnej, górnej-  śrubowanej do spodniej 

 dolną część: mobilna szafka z półką  zamykana zamkiem, z uchwytem  

 górna część: szafka wyposażona w półkę, zamykana zamkiem 

 środkowa sekcja: dwie szuflady na prowadnicach teleskopowych, wysokość szuflad 
100 i 70 mm, wysuwane w 100 % 

 wszystkie drzwi wyposażone w magnesy zapewniające samootwieranie się 

 półki w szafkach z 30 mm listwą zabezpieczającą wypadnięciu przedmiotów 

 spodnia część na kółkach o średnicy 70 mm 

 powierzchnia malowana proszkowo, strukturowanym kolorem zmniejszającym 
brudzenie 
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3. Symbol kategorii CPV 391 51000-5  

4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 - 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 Najniższa cena brutto 

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

 Dorota Modrzyńska-Pastucha, tel 91 4403 256, mob. 696 140 128, e-mail: 
dmodrzynska@ums.gov.pl  

7. Oferta powinna zawierać: 

 a. nazwę Wykonawcy 
b. adres Wykonawcy tel. kontaktowy, adres e-mail 
c. cenę netto stawkę podatku VAT cenę brutto 
d. w cenie oferty należy ująć koszt transportu do magazynu Zamawiającego 
e.  termin wykonania zamówienia 
f. okres gwarancji* 
g. termin ważności oferty 30 dni  
h. warunki płatności: płatność odroczona w terminie 14 dni   
i. podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
j. 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 na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 13.07.2021 r. 

9. Załączniki do oferty* 

 Oświadczenie RODO 

10. Informacje dodatkowe* 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na część 1 lub/i część 2, 
lub/i część 3, lub/i część 4 zamówienia. 

Miejsce dostawy  

część 1 zamówienia –Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 

Szczecin; 

część 2 – Baza Oznakowania Nawigacyjnego, Magazyn Nr 3 UMS, ul Fińska 5, 72-

602 Świnoujście  

 część 3 i część 4 - Magazyn nr 4 UMS, ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo   

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

mailto:dmodrzynska@ums.gov.pl
mailto:oferty@ums.gov.pl


 

 

                                                                                                       

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

  
 

* - o ile dotyczy  
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................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

...........................................................................  
      (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


