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Znak sprawy: PO-II.2630.266.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

           EŁ.242.14.2.21.SG 
(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:  
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy (od 01.02.2022 r. do 
31.01.2023 r.), w tym: 
 
Część I. Telefonia stacjonarna.  
Część II. Telefonia stacjonarna z dostępem do Internetu.  
Część III. Telefonia komórkowa.  
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zakres zamówienia zawarty jest w Opisach Przedmiotu Zamówienia: 

- dla części I (Telefonia stacjonarna) - załącznik nr 1a, 
- dla części II (Telefonia stacjonarna z dostępem do Internetu) - załącznik nr 1b, 
- dla części III (Telefonia komórkowa) - załącznik nr 1c.  
 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
 

 Posiadanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa UKE; 

 Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł dla każdej 
części. 

 
 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
Najniższa cena brutto w zł 

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

Część I oraz część II - Marek Maćkowiak  tel. (91) 44-03-500,   
mmackowiak@ums.gov.pl, 
Część III – Sławomir Głowacki tel. (91) 44-03-361, sglowacki@ums.gov.pl  

 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto w PLN, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto w PLN, 
f) termin wykonania zamówienia – zgodnie z umową, 
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g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej wraz z dokumentami, z których 
wynika prawo do podpisania oferty; 

h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 
zapytania wzorze umowy (dla części I załącznik nr 2a, dla części II załącznik 
nr 2b, dla części III załącznik nr 2c), 

i) skan aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, 

j) skan aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia z opłaconą składką, 
potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 
150.000 zł w okresie objętym umową (w przypadku nie objęcia polisą 
ubezpieczenia całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym 
powyżej zakresie, 

k) wypełniony Formularz Ofertowy (dla części I załącznik nr 3a, dla części II 
załącznik nr 3b, dla części III załącznik nr 3c) 

l) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 4). 

 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty  
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 
26.11.2021 r. z dopiskiem „Oferta na dostawę usług telekomunikacyjnych – część 
I i/lub część II i/lub część III”  * 
 

*należy uzupełnić o nr części, której dotyczy oferta (cz. I i/lub cz. II i/lub cz. III) 
 

8. Załączniki do zapytania ofertowego  
- Opis Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 1a, 1b, 1c) 
- Wzór umowy (załącznik nr 2a, 2b, 2c) 
- Formularz Ofertowy (załącznik nr 3a, 3b, 3c) 
- Oświadczenie Wykonawcy – RODO (załącznik nr 4) 
 

 
9. Informacje dodatkowe  

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert odrębnie dla każdej części 
postępowania. 

 
 

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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