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

1. Tytuł zamówienia 

„Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach będących w trwałym zarządzie  
Urzędu Morskiego w Szczecinie plac Stefana Batorego 4” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 „Usługi kominiarskie polegające na kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz okresowym usuwaniu 
zanieczyszczeń z przewodów kominowych w okresie ich użytkowania” 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w budynkach 
będących w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
wyszczególnionych w załączniku - nr 2 do zaproszenia. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) Przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych) zgodnie  z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c i ust. 3 – ustawy Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) zgodnie z niżej 
wymienionym zakresem prac: 
a) sprawdzanie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem 
podłączeń urządzeń, rur i łączników, 

b) sprawdzanie drożności przewodów dymowych, spalinowych  
i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów, 

c) badanie szczelności przewodów, 
d) sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych na strychach 

i ponad połacią dachową, 
e) badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu,  

a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań 
(przełączeń) doprowadzających do stanu prawidłowego w ramach 
potrzeb i odrębnego zlecenia, 

f) ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń  
i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac 
likwidujących nieprawidłowości, 

g) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach, 
o których mowa § 1 ust 1 umowy z opisem usterek i nieprawidłowości, 
podaniem przyczyn oraz propozycji dotyczących ich usunięcia, 
uzyskiwanie potwierdzeń wykonanych czynności od gospodarzy 
obiektów, 

h) sporządzanie opinii kominiarskich w formie tekstowej lub tekstowej  
i rysunkowej obejmujących zapisy z punktów a) do  f) w ramach potrzeb 
i odrębnego zlecenia, 



 

 
 

   
 

i) usuwanie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych 
przewodów kominowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich 
bezawaryjnej pracy, w ramach odrębnego zlecenia. 

3. Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych,  
i wentylacyjnych) z częstotliwością wynikającą z rodzaju przewodu oraz 
zastosowanego paliwa (stałego, płynnego lub gazowego – zgodnie  
z informacjami zawartymi w załączniku nr 5 do zaproszenia oraz zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 179). 

3. Symbol kategorii CPV 

71356100-9, 90915000-4 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu* 

1. Posiadanie kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim w zakresie kontroli 
stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów 
spalinowych i wentylacyjnych. 

2. Posiadanie uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności w zakresie 
kontroli stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

3. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (dotyczy osób 
legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych). 

4. Przy podpisaniu umowy Wykonawca musi okazać się ważną polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności i zobowiązać się do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez 
cały okres obowiązywania umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa 
niż 50 000 zł. 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę 
– załącznik Nr 7 do zaproszenia  w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

6. Osoby upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 

Karina Bołzan tel.  91 44 03 477, e-mail: kbolzan@ums.gov.pl, oraz p. Stanisław 
Sobański tel. 91 44 03 271, e-mail: ssobanski@ums.gov.pl 

 

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę PLN netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę PLN brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
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 wykonania obowiązków informacyjnych 

mailto:ssobanski@ums.gov.pl


 

 
 

   
 

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 16 kwietnia 
2021r. 

9. Załączniki do oferty* 

1. Formularz oferty                                                                                 zał. Nr 1 

2. Szczegółowy wykaz budynków kontroli                                              zał. Nr 2 

3. Zapytanie ofertowe                                                                             zał. Nr 3 

4. Zestawienie kosztów przeglądów                                                       zał. Nr 4 

5. Zestawienie kosztów czyszczenia przewodów kominowych              zał. Nr 5 

6.Oświadczenie wykonawcy                                                                  zał. Nr  6                                                                                                    

7. Wzór umowy                                                                                       zał. Nr 7 

 

10. Informacje 
dodatkowe* 

 

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

 

  

 
                                                                              Wojciech Zdanowicz  
                                                               Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                    /podpisano certyfikatem kwalifikowanym/ 

 
  

    

  
 

* - 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). 

 

 
 
 

                                                                      
 



 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 


