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Znak sprawy: PO.II.2630.28.21                                                 Szczecin, dn. 09.03.2021  r.  
                ZT.I.231.16.21 
 
 

            Zapytanie ofertowe 
 

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

1. Tytuł zamówienia: dostawa części oznakowania nawigacyjnego 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do oznakowania nawigacyjnego 
producenta Pharos Marine określonych poniżej w tabeli 
 

Lp. 
Opis przedmiotu zamówienia 
 Producent Pharos Marine 

Ilość 
sztuk 

1 Błyskacz RF6 z głowicą LED, kolor światła- biały  2 

2 Błyskacz RF6/AM-6 z głowicą LED matryca 1x4, kolor światła- żółty  2 

3 Błyskacz AM14 z głowicą LED, kolor światła- żółty  3 

4 Błyskacz AM14 z głowicą LED, kolor światła- czerwony   3 

5 Błyskacz AM14 z głowicą LED, kolor światła- zielony 3 

6 
Błyskacz AM14 z głowicą LED, kolor światła- zielony, z modułem 
synchronizacji radiowej GPS          

2 

7 
Błyskacz AM14 z głowicą LED, kolor światła- czerwony z modułem 
synchronizacji radiowej GPS 

2 

8 Soczewka fresnela do lampy nawigacyjnej FA -143 Pharos Marine 2 

 
3. Symbol kategorii CPV: 34933000-6 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  najniższa cena brutto 

 

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami. 
Merytorycznie: Dorota Modrzyńska –Pastucha tel. 91 4403256, e-mail: 
dmodrzynska@ums.gov.pl   

6. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę i adres Wykonawcy, tel. kontaktowy, adres e-mail 
b) cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za ww. towar + stawka VAT 

wyrażone w PLN, 
c) termin wykonania zamówienia: do 10 tygodni od dnia zamówienia 
d) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
e) warunki płatności : przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru 

wraz z fakturą, 
f) gwarancja w wymiarze 24 miesięcy 
g) termin ważności oferty min. 30 dni 
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) 
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7. Miejsce i termin złożenia oferty.  
 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres : oferty@ums.gov.pl    wpisując 
w  tytule „oferta na dostawę części oznakowania nawigacyjnego” w terminie do dnia 
19 marca 2021r. 
 
         

8. Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wzór umowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO 
 
 
 
 

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

 
Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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