
 
załącznik nr 5 

do Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości do 30 000 euro 

 
Gdynia, dnia 10.05.2021 r. 

Znak sprawy IOŚ-.381.06.2021.JB 
                      (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: Wykonywanie obsługi  liniowej i handlingowej samolotu  
L410-UVP-E- LW Turbolet w okresie maj 2021- maj 2022. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Obsługa liniowa i handlingowa  samolotu Urzędu Morskiego Turbolet L410 zgodnie z 
zatwierdzonym Planem obsługi technicznej samolotu (POT do wglądu w bazie lotniczej 
ul. Szybowcowa 31B Gdańsk Rębiechowo po uprzednim umówieniu telefonicznym) w 
okresie od 22.05.2021 r.- 21.05.2022 r..  
Obsługa polegać będzie na przygotowywaniu samolotu do lotu, dokonywaniu przeglądu 
przedlotowego, wprowadzaniu odpowiednich wpisów poświadczających w dokumentacji 
samolotu a po odbyciu lotu jego obsłudze polotowej oraz innych prac okresowych niższego 
rzędu zgodnie POT. 
Usługę wykonywał będzie wykwalifikowany mechanik samolotowy (posiadający niezbędne 
do tego uprawnienia- ważną licencję mechanika lotniczego B1 na typ L-410 Turbolet wg 
PART-66).  
a) termin wykonania zamówienia 22.05.2021 r.- 21.04.2022 r. Loty w ilości od 8 do 9 

miesięcznie zgodnie z ustalanym co miesiąc harmonogramem. 
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności)-  płatność w równych 

comiesięcznych ratach. 
c) miejsce wykonywania –baza lotnicza przy lotnisku Gdańsk Rębiechowo, ul. 

Szybowcowa 31B  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
a) posiadanie ważnej licencji  B1 mechanika lotniczego na typ L-410 Turbolet wg PART 66 
b) posiadanie udokumentowanego doświadczenia lub certyfikatu przeszkolenia do 

wykonywania okresowych prac serwisowych Systemu Nadzoru Morskiego MSS6000. 
(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy) 

4. Kryterium wyboru ofert:  
a) cena 100% (np. cena 100%) 

b) inne kryteria -  

5. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie do składania 
ofert należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2021 r. do godz.10.00 …… w formie: 

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 
10, 81-338 Gdynia, /w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ……………. – nie 
otwierać przed dniem …….. godz. ………..” /– (tylko wówczas, gdy właściwą formą jest forma 

pisemna)* 

• faxem na numer 58 620 67 43, lub 

• wersji elektronicznej na e-mail: ios@umgdy.gov.pl  

6. Do oferty należy załączyć: 

mailto:ios@umgdy.gov.pl


a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. kopię 
licencji mechanika *,  

7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:  
a) dokument potwierdzający doświadczenie przy obsłudze serwisowej systemu Nadzoru 

Morskiego MSS6000. 

8. Do zaproszenie załączono:  
a) formularz oferty,   

9. Dodatkowe informacje: 
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia  wyników nastąpi dnia 17.05.2021 r., 
b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca który złożył 

ofertę najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 
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). 

 

* niepotrzebne skreślić 

     ..................... 

  Podpis Zamawiającego 



załącznik nr 5a 
do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości do 30 000 euro 

 
…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 
 
Znak sprawy IOŚ.381.06.2021.JB                      (numer wniosku o wszczęcie postępowania)  

                          
 

FORMULARZ OFERTY  
(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

na wykonanie Wykonywanie obsługi  liniowej i handlingowej samolotu  
                                L410-UVP-E- LW Turbolet w okresie maj 2021- maj 2022. 

 
        (przedmiot zamówienia) 

 
I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 
 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY 
NAZWA:  
ADRES:     
NIP:  

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
   cenę netto:   zł 
   podatek VAT: w wysokości (%)*, zł 
   cenę brutto: zł 
   słownie brutto:   zł 

*Urząd Morski nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług. Ciężar 
określenia właściwej stawki VAT spoczywa na wykonawcy składającym ofertę.  

 
a) termin wykonania zamówienia: 22.05.2021 r. - 21.05.2021 r., 
b) okres gwarancji: ……………………………………………., 
c) ………………………………………………………………., 
d) ………………………………………………………………., 

 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy* i nie 

wnoszę do niego /do nich* zastrzeżeń. 
* skreślić jeżeli do zaproszenia nie załączono wzoru umowy 

 
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są: 
    1. …………………………………………………………………. 
    2. …………………………………………………………………. 
    3. …………………………………………………………………. 
    4. …………………………………………………………………. 
     
………………………., dnia ………………………   

                  ……………………………… 
         

                     podpis Wykonawcy  
 


