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Zapytanie ofertowe   

 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia:  

 

Przegl ąd i serwis urz ądzeń oczyszczaj ących : separatora, osadnika znajduj ącego 

się na terenie Bazy Oznakowania nawigacyjnego w Szczec inie. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Usługa będzie polegała na dokonaniu dwa razy do roku serwisu i przeglądu urządzeń 

oczyszczających oraz sporządzeniu protokołu z przeglądu i prac serwisowych. 

Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu * - nie dotyczy 

 

4.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najni ższa cena 

 

5.Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Jerzy Łysakowski, tel. 91 44 03 324,    kom. 609 693 540 

b) Wioleta Turowska, tel. 91 44 03 327, 

 

6.Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia  
g) okres gwarancji *  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do   

zapytania wzorze umowy * 
 
 
 



7. Miejsce i termin złożenia oferty:  
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12 maja 2016r. do godziny 12ºº           

na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  

Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: „Oferta na przegl ąd i serwis        

urządzeń oczyszczaj ących w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ”.

                     

8. Załączniki do oferty : 

 

- załącznik nr 1- opis przedmiotu umowy,  

- załącznik nr 2 – projekt umowy, 

- załącznik nr 3 – rysunek techniczny separatora. 

 

9. Informacje dodatkowe:  

 

Urządzenia oczyszczające znajdują się w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego  

w Szczecinie ul. Światowida 16 C. 

Termin wykonania prac : 10 dni roboczych od zleceni a. 

      Termin obowi ązywania umowy : do 30 listopada 2018 rok 

      Planowane przegl ądy: 

        - 2016r.      II kwartał (do 30.06.2016r.) i  IV kwartał ( do 30.11.2016.) 

        - 2017r.      II kwartał (do 30.06.2017r.) i IV kwartał ( do 30.11.2017r.) 

        - 2018r.      II kwartał (do 30.06.2018r.) i IV kwartał ( do 30.11.2018r.) 

 

 
 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby 
upoważnionej  
 
……………………………………………… 
 

 
 


