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Szczecin, dnia 16 listopada 2018 r. 

 

 
Zaproszenie do składania ofert 

 

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

1. Tytuł zamówienia: 
Publikacja artykułu na temat realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map 
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym 
morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku  
i publikacji artykułu informacyjnego, dotyczącego projektu pn.: „Przegląd  
i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony 
morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego  
w Szczecinie”.  
Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenia treści artykułu odpowiada 
Zamawiający. Za przygotowanie do druku i publikację na zasadach określonych  
w OPZ odpowiada Wykonawca.  
Dziennik, w którym zamieszczony zostanie artykuł musi ukazywać się w postaci 
drukowanej, co najmniej 5 razy w tygodniu. Dziennik, w którym zostanie 
zamieszczony artykuł musi swoim zasięgiem obejmować obszar województwa 
zachodniopomorskiego.  

Artykuł będzie wymiarowy, tj. powierzchnia zadruku zbliżoną do wymiarów  
ok. 150mm x 180 mm (w zależności od wielkości modułów w danym dzienniku).  

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 10 grudnia 2018 roku.  

 
3. Warunki udziału w postępowaniu* 

Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego 
pisma. 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

a) cena:  90 % (waga)  - C 

zasady oceny:  
Oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą z działania (zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku): 

 
Pb (C) =(Cmin/Cb)• Max (C) 

gdzie: 
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Pb(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena"; 

Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Cb Cena oferty badanej; 

Max (C) 
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 
"Cena". 

 
b) Dodatkowa publikacja – waga 10% - D 

 
Przez dodatkową publikację rozumie się zamieszczenie artykułu tej samej treści w 
internetowym wydaniu dziennika, w którym ukaże się artykuł w wersji papierowej. Artykuł w 
wersji papierowej i elektronicznej musi zostać opublikowany tego samego dnia.  
W przypadku kryterium dodatkowa publikacja oferta otrzyma następującą liczbę punktów: 
- dodatkowa publikacja – 10 pkt. 
- brak dodatkowej publikacji – 0 pkt. 
Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie danych Wykonawcy zawartych w załączniku do 
niniejszego zaproszenia do składania ofert – Formularz oferty, pkt. V 
 
Ostateczna ocena punktowa Pb(O) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 
Pb(O) = Pb(C) + Pb(D) 
 
gdzie: 
 

Pb(O) Suma punktów jakie otrzyma badana oferta 

Pb(C) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „cena” 

Pb(D) Liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „dodatkowa publikacja” 

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

Marzena Żuchowska  
tel. 91 44-03-224 mzuchowska@ums.gov.pl 
Agnieszka Lesińska  
tel. 91 44-03-426 alesinska@ums.gov.pl 
 

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) Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) Wypełnione oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 5 do niniejszego pisma). 
Ofertę należy złożyć pisemnie, w języku polskim na formularzu oferty, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23 listopada 2018 roku do 
godziny 15:00 na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130  z dopiskiem: oferta na Publikację 
artykułu na temat realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód 
wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” 

mailto:mzuchowska@ums.gov.pl
mailto:alesinska@ums.gov.pl
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Załączniki do oferty 

1. Projekt umowy, 
2. Opis przedmiotu zamówienia, 
3. Projekt artykułu, 
4. Formularz ofertowy, 
5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 
        

 

 
 
 

 
                Wojciech Zdanowicz 

 
    Dyrektor Urzędu Morskiego 

w Szczecinie 
/podpisano elektronicznie/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


