
  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO-II.2630.245.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
WIT-I.041.8.21.AK(3) 
(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 

 Usługa dostawy wraz z montażem i konfiguracją urządzeń sieciowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 Usługa konfiguracji switchy wraz z konfiguracją WLAN, w szafach serwerowych i 
lanowych wraz z montażem  i dostawą urządzeń sieciowych.  

Montaż switchy Ratusz Piwnica, z podłączeniem do instalacji prądowej i uziemienia. 
Usługa wymagana do kontynuacji remontu sieci komputerowej UMS. Montaż szafy 
rackowej 42U w serwerowni Ratusz Piwnica wraz podłączeniem do instalacji prądowej 
i uziemienia. Montaż i podłączenie UPS w punktach dystrybucyjnych PD115, PD227, 
PD233, PD210 

3. Symbol kategorii CPV 32420000-3 

4 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 

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

 • Mirosław Kopiczko – Wydział  WIT, tel. 91 44 03 416, e-mail: 
mkopiczko@ums.gov.pl 

• Michał Mofina – Wydział  WIT, tel. 91 44 03 517, e-mail: mmofina@ums.gov.pl 

• Grzegorz Strzelecki – Wydział  WIT, tel. 91 44 03 517, e-mail: 
gstrzelecki@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 – do 30 listopada 2021 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) warunki płatności – min. 14 dni od daty wykonania usługi. 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy*. 
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 oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 08.11.2021 r. z 
dopiskiem „Usługa dostawy wraz z montażem i konfiguracją urządzeń 
sieciowych” 

8. Załączniki do oferty* 

 -Załącznik nr 1 – umowa 

- Załącznik nr 2 – oświadczenie RODO 

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

                                                                                                       

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

                             
                               Wojciech Zdanowicz 

 
                          

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

    /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

* - o ile dotyczy  
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