
Załącznik nr 4
do Regulaminu

udzielan ia zamawien pu bl icznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.ll.379 .ZZP-2.80. 18
(numer wniosku nadany przez Zespoł ds. Zamowien Publicznych)

rso-o 17 4.01 . 1 I
(numer wniosku nadany przez komorkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

ZamawiĄący, Dyrektor Uzędu Morskiego W Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaprasza do złoŻenia oferty na:

1. Tytuł zam wienia:

Certyfi kacja System u Zarządzania Jakością l So 900 1 :20 1 5'

2. Opis pzedmiotu zam wienia;

Przeprowadzenie procesu ponownej certyfikacji Systemu Zaządzania Jakością lSo
9001 :2015 w zakresie:

- bezpiecze stwa żeglugi;
- inspekcjistatk w;
- nadzoru rynku segmentu morskiego;
- nadzoru nad stacjami atestacji;
- nadzoru nad warunkami pracy na statkach i agencjami zatrudnienia marynauy;
_ nadzoru nad prawami pasażer w podr zujących drogą morską;
- wydawania dokument w marynazy;
- nadzoru nad ochroną Środowiska morskiego;
- nadzoru nad bezpiecze stwem ruchu statk w;
- wydawania zezwole ;

- prowadzenia dochodze w sprawie wypadk w morskich;
- obsługi i utzymania dostępności oznakowania nawigacyjnego;
- wykonywania pomiar w morskich;
- części obszaru og lnego.

Sprawowanie nadzoru nad Systemem Zaządzania Jakością w Uzędzie Morskim
w Szczecinie.
Wykonanie w roku 2018 audytu ponownej certyfikacji zgodnie z ISO 9001:20'15
(w terminie pozwalającym zachować ciągłość posiadanego certyfikatu - 25 mĄa

.2018).

Wykonanie w roku 2019 i 2020 audyt w w nadzoze.

Liczba pracownik w objętych procesem certyfikacji sZJ - około 300 os b'

Czynności audytowe będą wykonywane w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu
Morskiego w Szczecinie (7:30 - 15:00).

Miejsce wykonania usługi:
-Szczecin-3miejsca;
- Świnoujście - 3 miejsca;
- Dziwn w- 1 miejsce;
-TzebieŻ- 1 miejsce.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
- posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego (PCA) lub akredytacji' jednostki innego kraju będącej członkiem EA lub/i lAF, uprawniającej do certyfikacji

system w zarządzania jakością zgodnie z lSo 900'1:2015;
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- posiadanie udokumentowanego doświadczenia W audytowaniu jednostek
administracji publicznej oraz podmiot w sektora gospodarki morskiej.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Najnizsza cena brutto.

Osoba/y upowazniona/y do kontakt w z Wykonawcami.

Marcin Lang, tel. 91 44-03-202,502-229-722, mail mlano@ums.oov.pl

oferta powinna zawierać:

a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto
0 termin wykonania zam wienia - do korica 2020 roku
g) kserokopię akredytacji i dokument w potwierdzających Wymagane

doświadczenie
h) podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej
i) warunki płatności- 14 dni od wystawienia faktury VATj) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do

zapytania wzorze u mowy.

7 . Miejsce i termin złoŻenia oferty

ofertę należy złoŻyć W zamkniętej kopercie do ania '43,"9?'l3ao godziny 15:00
na adres Uząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria og lna Uzędu pok. 130 z dopiskiem : (oferta na Certyfikację Systemu
Zarządzania Jakością lso 9001 .2015)

Załączntki do oferty

- podpisany wzor umowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania;
_ wypełniona oferta cenowa stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania;

lnformacje dodatkowe

Dokumenty potwierdzające doświadczenie powinny być, złoŻone w języku polskim.

Uwaga:
ZamawiĄący nie dopuszcza składania ofert pzez:
- podmioty posiadające upoważnienia, wydane przez ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej, do wykonywania zada(t w imieniu polskiej administracji morskiej,
kt rych poprawność działania jest przez tą administrację audytowana i nadzorowana;
- podmioty, kt rych działania statutowe podlegają kontroli Zamawia1ącego.
Z uwagi na możliwość wystąpienia konfliktu interes w, oferty złoŻone pzez wlw
pod m ioty n ie będ ą ocen ia ne przez ZamawiĄącego'
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Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upowaznionej


