
  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 
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  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO-II.2630.164.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
ZT-I.231.158.21.DM(5) 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 

 

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

1. Tytuł zamówienia 

 dostawa z montażem regałów półkowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów półkowych z kompleksową 

usługą montażu: 

Ilość: 100 sztuk samonośnych regałów magazynowych w zabudowie szeregowej, w 

tym: regały podstawowe – 49 sztuk  i regały dostawne- 51 sztuk                                                  

Parametry regału:                               .                                                                                                              

samonośny regał półkowy w zabudowie szeregowej oraz w postaci pojedynczego 

regału 

Wysokość   x długość półki  x głębokość              ,                                                                                           

2450-2500          x    1250-1300              x   800mm  

Konstrukcja regałów z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 5005 

Każdy regał wyposażony w 5 półek z płyty wiórowej 16 mm nośność półki  220kg/1p 

Możliwość regulacji poziomów półkowych co 50 mm 

Minimalna nośność kolumny  1100kg 

Konfiguracja ustawienia  

40 sztuk regałów w dwuszeregach, w każdym szeregu po 4 regały połączone ze sobą 

tyłami 

              

              

              

              

 

Pozostałe regały w szeregach pod ścianą po 1,2,3,4 regały w szeregu. 

W zakresie montażu trwałe przytwierdzenie tabliczek znamionowych informujących o 

dopuszczalnej nośności półki do każdej  z  półek : „Dopuszczalne obciążenie półki 220 

kg”; w sumie 500 sztuk tabliczek 

Wykonawca dla regałów będących przedmiotem zamówienia przedstawi 



 

 

zaświadczenie zgodnie z PN-M–78321: 1988 zawierające co najmniej: 

 nazwę i znak wytwórcy, 

 nazwę i oznaczenie regału, 

 numer fabryczny i rok produkcji, 

 zakres i wyniki przeprowadzonych badań, 

 stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 

Informacje dodatkowe: 

1) Miejsce wykonania montażu regałów: Wydział Zaopatrzenia i Transportu na 

terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16c, 

Szczecin. 

2) Wykonanie usługi montażu jest możliwe w godzinach od 7:30 do 14:30, w dni 

robocze. 

3) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia narzędzia, sprzęt, urządzenia i inne 

niezbędne materiały w celu wykonania usługi montażu. 

4) Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru. 

5) Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do prądu (gniazdka 230 V/400 V). 

6) Zamawiający odpłatnie zapewnia wózek widłowy z operatorem (stawka 150 zł 

netto za każdą rozpoczętą godzinę), wózek elektryczny transportowy (stawka 100 

zł netto za każdą rozpoczętą godzinę). 

7) Zamawiający informuje, że posadzka w miejscu montażu ma odchylenia równości 

6 mm na łacie 2m; posadzka jest z betonu C30/37  gr. 20 cm zbrojonego włóknami 

rozproszonymi, utwardzana powierzchniowo, zacierana na gładko. 

3. Symbol kategorii CPV 39141100-3 regały 

4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 - 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 Najniższa cena brutto 

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

 Anna Budna tel. 91 4403 255 ; e-mail :abudna@ums.gov.pl  

Dorota Modrzyńska tel. 91 4 403 256; e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl   

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę i adres Wykonawcy 
b) telefon kontaktowy adres e-mail Wykonawcy 
c) cenę jednostkową netto, stawka VAT, wartość netto i brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wyrażone w PLN 
d) termin wykonania zamówienia: 42 dni kalendarzowe 
e) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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f) warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru 
wraz z fakturą, 

g) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 
wzorze umowy*. 

h) termin ważności oferty min. 30 dni, 
i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia  
17 sierpnia 2021r. z dopiskiem: „dostawa z montażem regałów półkowych” 

9. Załączniki do oferty* 

 Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

Załącznik nr 2-   Oświadczenie RODO 

10. Informacje dodatkowe* 

 Miejsce wykonania montażu regałów: teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w 
Szczecinie, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego. 

                                                                                                       

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

                            Wojciech Zdanowicz 

 
                                 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
* - o ile dotyczy  
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................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

...........................................................................  
      (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


