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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 przeglądu i konserwacji systemu wentylacji na Hali Pław w Bazie 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie” 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 Wykonanie serwisu systemu wentylacji na Hali Pław w Bazie Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie obejmujące m.in.: czyszczenie wymienników, wymianę 
wkładów filtracyjnych w centrali, kontrola rozdzielnicy wentylacyjnej oraz pomiary 
uzwojenia jej silnika,  uruchomienie. Ustalenie szacunkowej wyceny kosztów 
ewentualnej naprawy i wymiany sterownika oraz eliminacji wszystkich awarii, celem 
przywrócenia centrali do pełnej sprawności. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w 
dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 10.00. Udział należy zgłosić Zamawiającemu co 
najmniej dzień wcześniej, kontakt: Agnieszka Woronowicz, tel. 91 44 03 429.  

3. Symbol kategorii CPV 50730000-1 

4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 a) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, 
jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) niezbędna wiedza i doświadczenie oraz potencjał techniczny. 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.  

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający 
podpisze umowę, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

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

 Agnieszka Woronowicz tel. 91 44 03 429, e-mail: aworonowicz@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 – 2 tyg. od podpisania umowy 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) warunki płatności -  
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i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 
wzorze umowy*. 

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 6 grudnia 
2021 r. z dopiskiem: Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu wentylacji na 
Hali Pław w BONn 

9. Załączniki do oferty 

 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy (RODO)  – załącznik nr 3 

10. Informacje dodatkowe 

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

 

 

 
Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Szczecinie 

/podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/ 
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