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Według rozdzielnika 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Urząd Morski w Szczecinie zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację 
zamówienia publicznego polegającego na zorganizowaniu 
 
Egzaminu na świadectwo kucharza okr ętowego. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

a) przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu części 
praktycznej egzaminu na świadectwo kucharza okrętowego na potrzeby 
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej 
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- wynajem od 5 do 12 w pełni wyposażonych stanowisk 
umożliwiających przygotowanie zestawów według załączonego 
przykładowego menu (czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 
4 godziny) 
- zakup produktów spożywczych niezbędnych do sporządzenia 
zestawów według uzgodnionego z odpowiednim wyprzedzeniem menu 
zakładając, że jedno menu (zestaw) realizowane będzie przez 3 osoby 
egzaminowane 
- wynajem sali na której odbędzie się egzamin teoretyczny (2 godziny). 

c) egzamin odbędzie się w trzech turach w terminach: 11.02.2016, 14.04.2016 
i 16.06.2016. 

 
2. Termin wykonania zamówienia: 
 
Od 01 lutego 2016 do 16 czerwca 2016 (w 3 turach). 
 
3. Wymogi Zamawiającego: 
 
Wykonawca powinien złożyć ofertę pisemną, podając cenę netto, wartość podatku 
VAT i cenę brutto ogółem  
w tym: 
 
- za jedno stanowisko egzaminacyjne wraz z produktami  cenę netto, wartość 
podatku VAT i cenę brutto, 
- za wynajem sali na egzamin teoretyczny , cenę netto, wartość podatku VAT 
i cenę brutto. 
 
 
 



   

W ofercie powinny znaleźć się: 
 
- pełna nazwa Wykonawcy, 
- należy podać osobę uprawnioną, z którą Zamawiający może się bezpośrednio 
kontaktować w sprawie niniejszego zamówienia (imię i nazwisko, dane 
teleadresowe). 
 
4. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej ofercie zaadresowanej na: 
 
Urząd Morski w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, 
70-207 Szczecin, Plac Batorego 4, do dnia 04.01.2016, godz. 12:00; z dopiskiem 
oferta na: „Usługa polegająca na zorganizowaniu części praktycznej egzaminu na 
świadectwo kucharza okrętowego”.  
 
5. Ocena ofert: 
 
Najniższa cena brutto. 
 
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą 
elektroniczną lub telefoniczną. 
 
7. Dodatkowe informacje: 
 
Informacji dodatkowych udziela – Piotr Brzeziński, tel. 91 4403 555, adres e-mail 
cmkeszczecin@mir.gov.pl 


