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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 

„Wymiana uszkodzonych hydrantów zewnętrznych nadziemnych DN 80 dla celów ochrony 
przeciwpożarowej w ilości 3 sztuk na nowe, na nieruchomości Kapitanatu Portu Trzebież 
ul. Portowa nr 23, 72-020 Trzebież”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 Zakres umowy obejmuje wymianę na nowy: 

 hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80n przy bosmance – 1 szt. 

 hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80n przy nabrzeżu tranzyt – 1 szt. 

 hydrant zewnętrzny nadziemny DN 80n przy nabrzeżu PRCiP – 1 szt. 

Szczegółowy opis wykonania prac zawiera załącznik nr 5. 

3. Symbol kategorii CPV 

50413200-5 

4. Warunki udziału w postępowaniu* 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 

a) posiadania świadectwa sprawdzenia i weryfikacji Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej zestawu pomiarowego hydrantów, 

b) posiadanie certyfikatów jakości usług poświadczające możliwość wykonania w/w 
zamówienia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia. 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę – 
załącznik Nr 3 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Osoby upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami: 

- dot. sprzętu p.poż. - hydranty: Krzysztof Stawiarski tel.: 091 44-03-389, kom.    
609 694 136, kstawiarski@ums.gov.pl, 
- Wioleta Turowska tel.: 091 44-03-363, wturowska@ums.gov.pl 
- Kapitanat Portu Trzebież tel.: 091 424-16-54, 312-83-46, 312-84-05 

 



 
 

 
   
 

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- 1 miesiąc od daty podpisania umowy 
g) okres gwarancji* 12 miesięcy 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności - 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych. 
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy*. 
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  do dnia 05 października 2021 r. z 
dopiskiem oferta na: „Wymiana uszkodzonych hydrantów zewnętrznych 
nadziemnych DN 80 dla celów ochrony przeciwpożarowej w ilości 3 sztuk na nowe, 
na nieruchomości Kapitanatu Portu Trzebież ul. Portowa nr 23, 72-020 Trzebież”.  

9. Załączniki do oferty* 

1. Formularz oferty                                                                                 zał. Nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy                                                                  zał. Nr 2                          

3. Wzór umowy                                                                                       zał. Nr 3 

4. Oświadczenie RODO                                                                          zał. Nr 4 

5. Opis przedmiotu zamówienia                                                              zał. Nr 5 

 

10. Informacje dodatkowe* 

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

 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

  
    

* - o ile dotyczy  
 


