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

1. Tytuł zamówienia 
Dostawa materiałów budowlanych. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych według poniższego 
wykazu: 
 

 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu j.m Ilość 

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia V60S42H, 5,2mm, 
rolka 7,5 m², kolor: szary 

szt. 47 

2. Kit dekarski naprawczy, masa bitumiczna w op. 5litr. op. 2 

3. Dekarska taśma uszczelniająca 0,2x10m szt. 2 

4. Piana montażowa Desnner pistoletowa niskoprężna 750 ml 
(zestaw zawiera: piana montażowa 5 szt, pistolet, czyścik do 
piany) 

zest. 1 

5. Blacha powlekana, foliowana, płaska, brąz, 0,5 mm, o 
wymiarach: 2x1,25, RAL 8017 

szt. 20 

6. Wkręty farmery 4,8x35mm, RAL 8017 szt. 250 

7. Wkręty dekarskie do łączenia blach 4,8x20mm, RAL 8017 szt. 250 

 
      3.   Symbol kategorii CPV: 44190000-8 różne materiały budowlane 
       
      4.   Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
            Najniższa cena brutto. 
 

5.   Osoba/y upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
      Merytorycznie: Pani Joanna Duk, tel. 91 4 403-257; e-mail: jduk@ums.gov.pl 
      Technicznie: Pan Andrzej Gapski, tel. 94 34 06 837; e-mail: agapski@ums.gov.pl 
             

      6.   Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę i adres  Wykonawcy, 
b) cenę jednostkową netto, wartość netto i brutto za towar + stawka VAT,  
c) wyrażone w PLN, 
d) termin wykonania zamówienia – 14 dni kalendarzowych od daty złożenia   

zamówienia, 
e) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
f) e) formę dostawy ( jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę   

wyraźnie to zaznaczyć), 
g) okres gwarancji, 
h) termin ważności oferty, 
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i) warunki płatności – przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury, 
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych                 

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

Ofertę należy złożyć na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia      
02.11.2021 r., z dopiskiem „oferta na dostawę materiałów budowlanych” 

 
       8.    Informacje dodatkowe: 
            - miejsce dostawy: Magazyn nr 4 UMS - ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo 
            -termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, 
            - płatność: przelew 14 dni od daty dostarczenia towaru oraz faktury. 

 
       9.   Załączniki do oferty: 

      Załącznik nr 1 – oświadczenie RODO 
 
 
 
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/ 

 
 

mailto:oferty@ums.gov.pl


  Załącznik nr 3    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 

 

Paweł Szumny 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

Data podpisu: 2021-10-21 14:50:34 

Numer certyfikatu: 119528447416355698261720183565514904111 

 Wystawca certyfikatu: Asseco Data Systems S.A. 

 


