
  Załącznik nr 3    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO-II.2630.280.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
ZT-I.231.234.21.DM(4) 
(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 

 dostawa pomostu przejezdnego 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomostu przejezdnego bez barierki czołowej 
Parametry techniczne: 
Materiał: konstrukcja nośna z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 
30x30 mm, grubość ścianki 3 mm                                                                                     
nośność: 150kg                                  
Ilość schodów: 9 (liczona bez górnego podium)   
Szerokość pomostu (podstawy): 1200 mm 
Wysokość do pomostu (podstawy): 2300 mm 
Wysokość całkowita: 3410 mm 
Długość pomostu (podstawy): 2360 mm 
Wymiary podium: szerokość: 600mm, długość D2 = 650mm 
wymiary pojedynczego stopnia w pomoście : 600x200 mm (szer. x głęb.) 
odległość między schodkami-stopniami w pionie: 230 mm 
4 koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z 
hamulcami  

Pomost certyfikowany na zgodność z normą EN ISO 14 I22-I :2016, EN ISO 14 122-2: 
EN ISO 14 122-3                                                                                                                                     

3. Symbol kategorii CPV 44423330-3 

4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 - 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 Najniższa cena brutto 

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

 Dorota Modrzyńska-Pastucha tel. 91 440 3256; e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl  

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę adres i dane kontaktowe Wykonawcy 
b) cenę PLN netto stawkę podatku VAT cenę PLN brutto 
c) termin wykonania zamówienia; do dnia 20 grudnia br. 
d) okres gwarancji* 

mailto:dmodrzynska@ums.gov.pl


 

 

e) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
f) warunki płatności: płatność odroczona w terminie 10 dni 
g) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 6 grudnia br. z 
dopiskiem :” oferta na dostawę pomostu przejezdnego” 

9. Załączniki do oferty* 

 Oświadczenie RODO 

10. Informacje dodatkowe* 

 Miejsce dostawy: Magazyn Nr 2 UMS, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin. 

 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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