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

Znak sprawy: PO-II.2630.3.21
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

ON-II.2630.1.21 MW
(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
Instalacja map elektronicznych w stacjach roboczych jednostki wielozadaniowej PLANETA I

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Usługa obejmuje instalację komórek ENC z roczną licencją w czterech stacjach roboczych
ECDIS + 2 x radar) na jednostce wielozadaniowej PLANETA I w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Roczna licencja musi zawierać również:
 aktualizację map o wydawane korekty w okresie licencji,
 wsparcie techniczne map w okresie licencji.
 instruktaż dla załogi nawigacyjnej.

3.

Symbol kategorii CPV
22114300-5

4.

Warunki udziału w postępowaniu*
Dystrybucja i serwis map elektronicznych Admiralicji Brytyjskiej na terenie Polski.

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

7.

Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę PLN netto
stawkę podatku VAT
cenę PLN brutto
termin wykonania zamówienia - 05.02.2021
okres gwarancji – nie dotyczy
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności – przelew 14 dni
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy – nie dotyczy
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

8.

Miejsce i termin złożenia oferty”
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl – w temacie oferty należy podać
Instalacja map elektronicznych w stacjach roboczych jednostki wielozadaniowej PLANETA I
w terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku.

9.

Załączniki do oferty cenowej*

Załącznik nr 1 – wykaz komórek do instalacji w stacjach roboczych,
Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty cenowej,
Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia RODO.

10. Informacje dodatkowe*

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
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