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do Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości do 

30 000 euro 

 
Gdynia, dnia 27.11.2019 

Znak sprawy WI1.374.18.2019.MH 
                      (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: Przegląd agregatów prądotwórczych na stacjach 

radarowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przegląd serwisowy agregatu FGW P33 wraz z materiałami na SR Hel (Główka zielona 
falochronu) 

b) Przegląd serwisowy agregatu FGW P33 wraz z materiałami na SR Władysławowo (Falochron 
wewnętrzny stoczni „Szkuner”) 

c) Przegląd serwisowy agregatu FGW P50 wraz z materiałami na SR Gdynia S (ul. Węglowa, 
Nabrzeże Wendy) 

d) Przegląd serwisowy agregatu FOGO FP40 wraz z materiałami oraz modyfikacją układu 
chłodzenia w celu umożliwienia wymiany płynów eksploatacyjnych na SR Gdańsk Nowy Port 
(ul. Przemysłowa 6, Stacja nautyczna) 

e) Przegląd serwisowy agregatu FGW P88 wraz z materiałami oraz wymianą grzałki zbiornika 
chłodziwa na KP Gdynia (ul. Polska 2, Kapitanat Portu) 

f) Przegląd serwisowy agregatu FGW P50 wraz z materiałami na PON Gdynia (ul. 3 maja 9, 
Pion Oznakowania Nawigacyjnego) 

g) Przegląd serwisowy agregatu FOGO FM15 ACG wraz z materiałami na KP Kołobrzeg (ul. 
Morska 8, Kapitanat Portu) 

 

Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia: 

Michał Cudziło, Michał Hołubowski 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, 

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 04.12.2019 do godz. 10:00 w formie: 



- elektronicznej na e-mail it@umgdy.gov.pl 

6. Do oferty należy załączyć: 

a) brak 

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:  

a) brak 

8. Do zaproszenia załączono:  

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

9. Dodatkowe informacje: 

a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia  wyników nastąpi w dniu 

04.12.2019, 

b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca który złożył 

ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie  

14 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.  

c) 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 
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