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Zapytanie ofertowe 

 
 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: „Odbiór i utylizacj ę odpadów z portu Wolin”. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Stanowisko do obioru odpadów znajduje się na terenie Portu Morskiego w Wolinie przy ul. 
Niedamira 22. Niesegregowane odpady stale (kod 20 03 01) magazynowane są w pojemniku 
1100 litrowym będącym własnością Zamawiającego.  
 
Przedmiotem  zamówienia jest usługa obejmująca:  

a) odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów stałych (kod 20 03 01)  z terenu 
Portu Morskiego w Wolinie;  

b) przekazanie odpadów do dalszego zagospodarowania (utylizacji) zgodnie z 
ustawą o odpadach; 

 
2. Warunki udziału w post ępowaniu – nie dotyczy  

 
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto wykonania usługi. 
 

4. Osoba/y upowa żniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest pan Radosław Pawlik (tel. 
91/4241654, kom. 605 849 318, e-mail: rpawlik@ums.gov.pl ) i p. Mariola Ziarkiewicz (tel./fax 
91-3128405, e-mail: mziarkiewicz@ums.gov.pl). 

 
5. Oferta powinna zawiera ć: 

 
a) nazwę Wykonawcy  
b) adres Wykonawcy  
c) cenę netto za jednorazowy odbiór (pojemnik 1100 litrowy) i przekazanie do 

utylizacji niesegregowanych odpadów stałych (kod 20 03 01), 
d) stawkę podatku VAT  
e) cenę brutto  
f) termin wykonania usługi – 3 lata  
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) kopię decyzji (certyfikatu) niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie 

odbioru, transportu, a także unieszkodliwianiu odpadów. 
 

6. Miejsce i termin zło żenia oferty  
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Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14 lipiec 2016 r.  do godziny 1200 na 
adres Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,  Zespół ds. 
Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem oferta na „Odbiór i utylizacja odpadów z 
portu Wolin”.             
         

7. Załączniki do oferty – nie dotyczy.   
 

                Z poważaniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


