
  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
  
Znak sprawy: PO-II.2630.286.21 
                      GA-I.2630.7.21.ML 
 
 

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

1. Tytuł zamówienia Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach 
Urzędu Morskiego w Szczecinie – Latarnia Morska  
w Niechorzu oraz Obwód Ochrony Wybrzeża  
w Niechorzu. 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji usługi min. rodzaj wykonywanych czynności,  
częstotliwość wykonywania poszczególnych usług zawarte są we wzorze umowy i 
załączniku do wzoru umowy, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

3. Symbol kategorii CPV             90910000-9, 90911000-6, 90911200-8 

4. Warunki udziału w postępowaniu*                    brak 

 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Najniższa cena brutto 

 

6. 
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami            
Wydział Gospodarczo-Administracyjny: 
 
Magdalena Lipińska-Krzywaźnia mlipinska@ums.gov.pl tel.  91 44 03 458 
Magda Otocka motocka@ums.gov.pl tel. 91 44 03 452 
                                              

 

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 – 01.01.2022 – 31.12.2022 
g) okres gwarancji – nie dotyczy 
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – przelew na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od wystawienia 

rachunku/faktury  
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 

umowy* – wzór Umowy (Załącznik nr 1) 
k) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (Załącznik nr 2) 

8. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 27.12.2021 r. z 
dopiskiem: Oferta na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Urzędu 
Morskiego w Szczecinie – Niechorze. 
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9. Załączniki do oferty* 

Zał. 1 Wzór Umowy wraz z załącznikiem 

Zał. 2 Oświadczenie RODO 

 

 

                                               

 

10. Informacje dodatkowe*  

 
Brak 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 

 
  

 

  
 

* - o ile dotyczy  
 
 

 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

             /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 


