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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. Tytuł zamówienia  

 
,, Konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/IC 3.10.50/2,2kW  

w budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie,  
plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin’’ 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa hydroforni przez okres, a 

w szczególności: 
1) przegląd okresowy polegający na przeprowadzeniu stałych czynności 

konserwacyjnych 1 raz w kwartale, zgodnie z instrukcją eksploatacji 
urządzenia,  

2) prowadzenie książki hydroforni, 
3) bieżące usuwanie wszelkich awarii hydroforni uniemożliwiających jej pracę, 
4) inne czynności eksploatacyjne wynikające z instrukcji fabrycznej 
hydroforni. 

2. Opis urządzenia do serwisowania: 
1) typ: ZH-ICL/IL 3.10.50/2,2 kW (producent Leszno) 
2) rok produkcji 05/2000 

3.  Warunki udziału w postępowaniu* 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

Oświadczenia i dokumenty, złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą winny być 
podpisane. Dokumenty winny być składane w formie kserokopii poświadczonej przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.  

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający 
podpisze umowę – załącznik nr 4 do zaproszenia w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 



5 Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami:  

Izabela Żłobicka tel.  91 44 03 364, kom. 605 787 163, e-mail: izlobicka@ums.gov.pl 

6. 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 dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2023 r. 
g) okres gwarancji 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy* 
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 5 
l) formularz oferty - załącznik nr 1 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 

 

 

 

 

8. 

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 
25.11.2021 r., z dopiskiem oferta na: „Konserwacja zestawu hydroforowego typ 
ZH-ICL/IC 3.10.50/2,2kW w budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie, plac 
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin’’ 

 

Załączniki do oferty* 

1. Formularz oferty - zał. nr 1 
2. Spis materiałów drobnych- zał. nr 2 
3. Protokół z czynności sprawdzających przy stałych konserwacjach hydroforów - 

zał. nr 3 
4. Wzór umowy - zał. nr 4  
5. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub 14 RODO - zał. nr 5 

 

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

 

  
Z up. Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

* - o ile dotyczy  
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