
 
załącznik nr 5 

do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości do 

30 000 euro 

 
Gdynia, dnia 24.09.2018 

Znak sprawy WI-1-MH-381-36/18 
                      (numer wniosku o wszczęcie postępowania)  

 

 

Zaproszenie do składania ofert  
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 
10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*: 

1. Przedmiot zamówienia: Modernizacja punktu dystrybucyjnego relacji optycznych 
UM Gdynia – dostawa i montaż podłogi technicznej 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Dostawa podłogi antyelektrostatycznej z wykładziną PCV – 16m2 

 Dostawa konstrukcji wsporczej wolnostojącej do podniesienia poziomu podłogi 
12cm 

 Montaż podłogi w trybie dwuetapowym ( ½ powierzchni + ½ powierzchni) z 14 
dniowym odstępem pomiędzy montażem 

Szczegółowe wymagania zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia 

 
a) termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty przesłania zamówienia 
b) warunki płatności: ryczałtowe z 14 dniowym terminem płatności od chwili 

dostarczenie FV do siedziby Zamawiającego płatne w proporcjach 
- 50% po dostarczeniu materiałów 
- 25% po wykonaniu pierwszego etapu montażu 
- 25% po wykonaniu drugiego etapu montażu 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadanie ubezpieczenia w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę 
minimum 20 000,00zł 

4. Kryterium wyboru ofert:  
a) cena 100% 

5. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do 
składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018 do godz. 10:00 w formie: 
- elektronicznej na e-mail it@umgdy.gov.pl 

6. Do oferty należy załączyć: 
a) dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej wraz z dowodem opłacenia składki, 
b) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń 

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:  

8. Do zaproszenia załączono:  
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
b) formularz oferty. 

 



9. Dodatkowe informacje: 
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia  wyników nastąpi w dniu 

01.10.2018, 
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy wykonawca 

złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego  
i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
- o podatku od towarów i usług). 
 

(np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt  umowy itp.) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

     ............................................. 
 Podpis Zamawiającego 


