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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 

 Działania informacyjno-promocyjnie realizowane w ramach projektu 
POIS.02.01.00-00-0028/17-00 pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego 
systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
A. Zorganizowanie i przeprowadzeniu kompleksowej obsługi dwóch konferencji 

prasowych w IV kwartale 2021 r oraz II kwartale 2023 r., w tym: 

1.  zabezpieczenie sali w miejscowości Mielno dla około 30 osób (z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego ze względu na COVID-19), wraz z: 

a.   kosztem wynajmu i ubezpieczenia (NW) sali, wyposażonej w: 

   oświetlenie, ogrzewanie, system wentylacyjny oraz toalety i szatnię, 

   ekran i rzutnik multimedialny, 

   nagłośnienie, 

b.   przygotowaniem treści zaproszenia (wersja elektroniczna i drukowana), 

c.   wysyłką zaproszeń i zawiadomień o czasie i terminie konferencji do 
uzgodnionych przedstawicieli mediów oraz instytucji, 

d.    obsługą techniczną w zakresie sprzętu nagłaśniającego i multimedialnego 
podczas konferencji, 

e.   zapewnieniem poczęstunku na 30 osób: serwis kawowy, herbata, woda 
mineralna niegazowana/gazowana butelkowana 500 ml na osobę, ciastka                
(3 szt. na osobę), kanapki (3 szt. na osobę), ciasto typu sernik lub tortowe, 

f.    zabezpieczeniem sali w środki sanitarno-higieniczne, m.in. środki dezynfekcji 
rąk, maseczki. 

Dodatkowo informuję, że w związku z panującym (i prognozowanym) stanem 
epidemicznym konferencja planowana do przeprowadzenia w IV kwartale 2021 r. 
zostanie zorganizowana w trybie on-line. W związku z powyższym proszę                          



o uwzględnienie tej formy w składanej ofercie z pominięciem warunków wskazanych 
w ww. punkcie 2A 1a,d,e,f. Urząd posiada niezbędne urządzenia techniczne 
pozwalającą na przeprowadzenie niniejszej  telekonferencji.  

B. Publikacja trzech artykułów w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, o treści 

dostarczonej przez zamawiającego: 

1. artykuł w pełnym kolorze wraz ze zdjęciem, 

2. publikacja musi zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu 
POIiŚ 2014-2020, zgodne z obowiązującymi Wytycznymi, 

3. wymiary publikacji min. 14,83 cm x 21 cm (A5) w dowolnej konfiguracji, 

4. Wykonawca przekaże, nie później niż do 5 dni roboczych po publikacji 
ogłoszeń jeden egzemplarz dziennika, w którym ogłoszenia się ukazały, 

5. dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się  
w postaci drukowanej, 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od 
poniedziałku do piątku, 

6. zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszeń w tabloidach, 

7. dziennik powinien mieć charakter opiniotwórczy. 

C. Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. jednostronnych banerów typu roll-up: 

1. plakat zwijany do kasety aluminiowej ze stojakiem, z możliwością wymiany, 

2. nadruk grafiki (zaprojektowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej 
z Zamawiającym) z zachowaniem logotypów oraz informacji  
o współfinansowaniu POIiŚ 2014-2020, zgodne z obowiązującymi Wytycznymi, 
w wersji pełnokolorowej, na białym materiale powlekanym dwustronnie PCV 
nieprzepuszczającym światła o gramaturze nie mniejszej niż 440 g, o szer. 100 
cm i wys. 200 cm, 

3. torba transportowa z uchwytami oraz z wkładką zabezpieczającą podczas 
transportu roll-upa z wydrukiem. 

3. Symbol kategorii CPV 31700000-3 

4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 -- 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 Najniższa cena brutto 

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

 Iwona Sionkowska, tel. 91 4 403 450; e-mail: isionkowska@ums.gov.pl  

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail, 
c) cenę PLN netto , stawkę podatku VAT i cenę PLN brutto, 
d) termin wykonania zamówienia: po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
e) okres gwarancji: nie dotyczy, 

mailto:isionkowska@ums.gov.pl
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f) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  
g) warunki płatności: płatność odroczona w terminie 30 dni,   
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy, 
i) 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 7.10.2021 r. 
z dopiskiem: Działania informacyjno-promocyjnie realizowane w ramach projektu 
POIS.02.01.00-00-0028/17-00 

9. Załączniki do oferty* 

 1. Oświadczenie RODO. 

2. Wzór umowy.  

10. Informacje dodatkowe* 

  

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

 

                                                                                                  

 

 

  
 

  
 

* - o ile dotyczy  
 

 
 

Wojciech Zdanowicz 
 

     Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
             /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

mailto:oferty@ums.gov.pl


 

................................, 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). 

 

 


