
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
al. Papieża Jana Pawła II 31 

70-453 Szczecin 
Tel. 91 444 11 51, 91 444 11 88 

Szczecin, dnia 22.08.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 
nr 22a, 
NIP 8510208005, REGON 001208777 

Zaprasza do złożenia oferty na : 

I. Przedmiot zamówienia publicznego: 
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Wydziału Matematyczno 
Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15. 

II. Parametry techniczne: 
1 )Treść instrukcji powinna być zgodna z § 6 ust. I rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spr. ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U.2010 nr 109,poz.719) oraz 
uwzględniać wewnętrzne akty prawne uczelni . 
2.Zaktualizowana fostrukcja powinna uwzględniać dotychczasową szatę graficzną, ustaloną 
kolorystykę stref pożarowych, rysunków technicznych. 
3.Zamawiający dostarczy Wykonawcy rzuty z poszczególnych kondygnacji obiektu Wydziału 
Matematyczno Fizycznego z opisami pomieszczeń, a także udzieli niezbędnych informacji 
ogólnej charakterystyki obiektu. 
4.Instrukcja ma być wykonana w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz 
elektronicznej na nośniku CD w jednym egzemplarzu. 

III. Inne warunki realizacji zamówienia: 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych oświadczeń w załączonym druku oferty. 

IV. Płatności: 
Płatność nastąpi w ciągu 30 dni po wydanej pozytywnej opinii przez pracownika Inspektoratu 
BHP i OP. 

V. Kryteria wyboru oferty: 
100 % cena. 

VI. Ter1q,in wykonania usługi : 
30 dni od daty podpisania umowy na wykonanie usługi. 

-



VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl 
poczty lub dostarczona osobiście na adres: 
Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła 
II nr 31, do dnia 30.09.2018 r.do godz. 15. OO Sekretariat Kanclerza, pokój 109. 
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie odesłana do nadawcy bez jej 
otwierania. 

VIII. Zawiadomienie o wyborze oferty: 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty 
poprzez umieszczenie na stronie: zp.univ.szczecin.pl 

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę„lub ponowienia zapytania 
ofertowego 

IX. Do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest upoważniona: 

Ewa Matuszczak Kierownik Inspektoratu BHP i OP US, tel.914441196 

X. Załączniki: 
1. Oferta (wzór) - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym (wzór) 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża 

Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin. 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem zapytania ofertowego. 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doty ących narusza 
przepisy RODO; 

GŁÓWNY SPEC.JALISTA 
Kierownik lnsoektoratu BHP i OP 

U niwersyteiu Szczecińskiago 
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