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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  

 Wykonanie usługi w zakresie przeglądów systemów sygnalizacji pożaru 
zainstalowanych w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie: stacja radarowa 
Darłowo, stacja radarowa Kołobrzeg. 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów : 

a) systemów sygnalizacji pożaru – 2 szt. 
zgodnie z załącznikiem nr 1  

2. Zakres przedmiotowy świadczonej usługi obejmuje przegląd instalacji i urządzeń 
systemów sygnalizacji pożaru. 
Przegląd obejmuje następujący zakres czynności : 
a) dla systemów sygnalizacji pożarowej – sprawdzenie sprawności działania 

wszystkich elementów systemów ( czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze 
pożarowe, elementy automatyki) i obwodów wyjściowych z centrali: linii 
sterującej sygnalizatorów akustycznych lub urządzeń przeciwpożarowych oraz 
linii kontrolnej z urządzeniami zabezpieczającymi a także obwodów do systemu 
monitorowania przez : 
 
- ocenę wizualną stanu technicznego elementów systemu, 

  - dojście do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna i  spowodowaniu                      
jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu), 

- przeglądy i testy ROP-ów ( w miarę potrzeby oczyszczenie ostrzegaczy), 
     - przeglądy i testy central pożarowych ( sprawdzenie działania wszystkich 
       wskaźników optycznych i akustycznych), 
     - sprawdzenie zasilania awaryjnego, 
     - sprawdzenie przesyłu sygnałów z central pożarowych do stacji      

monitorującej, 
          - przegląd instalacji oraz łączówek p.poż. 

 

Informacje ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z należytą starannością, w sposób   
zgodny  z  wymaganiami prawa, a w szczególności z : 

a) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010 nr 109 poz.719 ze zmianami ) 

b) norma PKN -CEN TS 54-14 : systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

c) przegląd powinien być przeprowadzony przez Producenta lub firmę posiadającą 
stosowną autoryzację na wykonanie prac serwisowych i przeglądów, wydaną 



 

 

przez Producenta. 

2. Wykaz posiadanych przez Zamawiającego systemów sygnalizacji 
pożaru, miejsce ich lokalizacji, określa załącznik Nr 1 do zapytania 
ofertowego. Podane przez Zamawiającego ilości systemów mogą ulec 
zmianie w okresie trwania umowy w zależności od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego, a rozliczenie za wykonanie usługi 
następować będzie według cen jednostkowych wskazanych w ofercie 
Wykonawcy – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Z wykonanych przeglądów, Wykonawca każdorazowo zobowiązany 
jest sporządzić protokół w 2 egzemplarzach, podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Jeden 
egzemplarz protokołu Wykonawca zobowiązany jest pozostawić w 
placówce Zamawiającego, drugi egzemplarz protokołu dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego. 

3. Symbol kategorii CPV: 50710000-5 

4. Warunki udziału w postępowaniu* 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie: 

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania przedmiotu umowy, 
b) koncesja MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowany w 

formie   zabezpieczenia technicznego 
c)    certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji 

systemów sygnalizacji pożaru 
d) certyfikat jakości ISO 9001 
e) autoryzację POLON ALFA na instalowanie, programowanie i konserwację 

urządzeń sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA 
f) zaplecza technicznego do wykonania zadań związanych z przedmiotem 

zamówienia 

Dokumenty kserokopii potwierdzające posiadane wymagania potwierdzone za zgodność 
z oryginałem. 

5. Kryteria wyboru oferty 
najkorzystniejszej 

Najniższa cena brutto będąca sumą cen 
jednostkowych wyszczególnionych w 
Cenniku usług, stanowiący załącznik do 
formularza oferty. Wykonawca uwzględni w 
cenniku koszty dojazdu do obiektów 
Zamawiającego. 

 

6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z  

Wykonawcami 

Wioleta Turowska 

wturowska@ums.gov.pl     tel. 091-44-03-363 

Krzysztof Stawiarski 

kstawiarski@ums.gov.pl    tel. 091- 44-03-386 

kom. 609 694 136 

Łukasz Pińkowski 

lpinkowski@ums.gov.pl      tel. 059- 84-74-229 

kom. 784 803 275 

 

 

 

mailto:wturowska@ums.gov.pl
mailto:kstawiarski@ums.gov.pl
mailto:lpinkowski@ums.gov.pl


  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

 

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 - od 01 maja 2021r. do 30 czerwca 2022r. 
g) okres gwarancji*- 6 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu z wykonania 

usługi 

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności: należność za wykonanie usługi – przelew na konto Wykonawcy 

w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 
zapytania wzorze umowy*- załącznik nr 4 

k) 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 19 marca 
2021r. z dopiskiem: „Wykonanie usługi w zakresie przeglądów systemów 
sygnalizacji pożaru zainstalowanych w obiektach UMS” 

9. Załączniki do oferty* 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wykaz obiektów 
Załącznik nr 2 – formularz oferty 
Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO 
Załącznik nr 4 – projekt umowy 

10. Informacje dodatkowe*  

 
Termin realizacji usługi: od 01 maja 2021r. do 30 czerwca 2022r. 
Zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego: 
a) maj 2021r 
b) listopad 2021r. 
c) maj 2022r. 
Dokładny termin dokonania przeglądu Wykonawca ma obowiązek każdorazowo 
uzgodnić z Zamawiającym. 

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

  

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

 

  Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

* - 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). 

 

 


