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

1. 1. Tytuł zamówienia.  

 
      Konserwacja  i  serwis  urządzeń  klimatyzacyjnych  w  obiektach Urzędu Morskiego    
      w Szczecinie.                    

2. 2. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
 
     Przedmiotem zapytania  ofertowego  jest wykonanie  konserwacji  i  serwis urządzeń    

klimatyzacyjnych w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wykaz urządzeń 
klimatyzacyjnych,  częstotliwość    przeglądów    konserwacji    oraz   osoby   do   kontaktu  

     w  sprawie  dostępu  do  urządzeń  określa  załącznik  nr  2  do  Umowy. 
1. Zakres konserwacji, serwis urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje wykonanie następujących  

czynności: 
a)  kontrolę podstawowych parametrów pracy urządzenia, 
b)  kontrolę stanu zabrudzeń i zużycia filtrów, 
c) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź 

wymianę filtrów na nowe, 
d)  czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu 

sprężonego powietrza, a jeżeli warunki pozwalają strumieniem wody z węża wodnego 
celem usunięcia pajęczyny, liści i innych zabrudzeń sadowiących się wewnątrz 
jednostki, 

e) kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego do 
10%, 

f)  czyszczenie toru skroplin. 
2. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca   

zobowiązuje się do: 
a)  rozpoczęcia naprawy w ciągu 8 godzin od zgłoszenia, 
b)  usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, o ile usterki  nie wymagają zakupu 

części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii,  
c)  usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od chwili dostawy części zamiennych niezbędnych 

do usunięcia awarii, o ile usterki wymagają ich zakupu.    
Jeżeli  awaria  nie  zostanie  usunięta przez Wykonawcę w przeciągu 3 dni niezależnie od  
okoliczności,  które  spowodowały  to  opóźnienie, Zamawiający  ma  prawo do wykonania  
zastępczego   usunięcia   awarii  przez  innego  Wykonawcę. Strony  mogą   też  uzgodnić 
odmienne  terminy  usunięcia  awarii  w  stosunku  do  określonych  wyżej.  



 
                        

3. Częstotliwość  wykonywania  konserwacji  urządzeń  klimatyzacyjnych  jest  określona      
w załączniku nr. 2 do Umowy – szczegółowe terminy konserwacji urządzeń będą 
przypadały w zależności od przewidzianej częstotliwości czynności serwisowych: 
a)  przy częstotliwości 4 razy/rok – w miesiącach: marzec, maj, sierpień i listopad, 
b)  przy częstotliwości 3 razy/rok – w miesiącach: maj, sierpień i listopad, 
c)  przy częstotliwości 2 razy/rok -  w miesiącach: maj i listopad, 
d)  przy częstotliwości 1 raz/rok – w miesiącu maju. 
 

O powierzchn 3. Symbol kategorii CPV- 50730000-1 

4. Warunki udziału w postępowaniu*. 

 

                                                       

  

1) Przy podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na okres trwania prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Suma 

ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000,00  zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

   Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. 

 

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

5. 

 

 

 

1.  

    Osoby  upoważnione  do  kontaktów – Agnieszka  Woronowicz tel. (91)  4403429,  e-mail: 

    aworonowicz@ums.gov.pl  i  Grzegorz   Żukowski   tel. (59)   8474205,   e-mail:  

    gzukowski@ums.gov.pl 

 

7. Oferta powinna zawierać:  

a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę PLN netto, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę  PLN brutto, 
f) termin wykonania zamówienia –  od 01.01.2022 r.  do 31.12.2023 r. 
g) okres gwarancji* - nie dotyczy, 
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
i) warunki płatności, 
j) zgodę  na  podpisanie  umowy  na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy, 
k) informacyjnych  przewidzianych  w  art. 13 lub 14  RODO  (wzór w załączeniu). 

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty.  

Ofertę  należy  przesłać  elektronicznie na adres: oferty@ums.gov.pl z dopiskiem: 
(oferta na: Konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach 
Urzędu Morskiego w Szczecinie) w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

6. 9. Załączniki do oferty. 

1. załącznik nr. 1 – formularz oferty, 

mailto:aworonowicz@ums.gov.pl
mailto:gzukowski@ums.gov.pl
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2. załącznik nr. 2 – szczegółowy wykaz urządzeń klimatyzacyjnych, 
3. załącznik nr. 3 – oświadczenie Wykonawcy, 
4. załącznik nr. 4 – oświadczenie Wykonawcy (RODO), 
5. załącznik nr. 5 – wzór umowy. 

 

10. Informacje dodatkowe* 
    1.Płatność   po   wykonaniu  każdego  przeglądu  serwisowego  zgodnie  z  terminami  
       określonymi   w   umowie,  w  terminie  21  dni  od  daty  dostarczenia   dokumentów 
       rozliczeniowych. 
     2.Oferta    winna    zawierać    wypełniony   formularz   oferty  –   załącznik   nr. 1   do 
        zapytania   ofertowego  oraz  oświadczenia  Wykonawcy –  załączniki  nr. 3  i  4  do  
        zapytania  ofertowego. 

  

  
 
 

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

 

 

   
 

 

  

8.   

  

9.                                      Z up. Dyrektora 
                              Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                            Paweł Szumny 
                              Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
               /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

  

  

 
 

 

 
                   

 *-o ile dotyczy  

 


