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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na 
sprawowaniu monitoringu środowiskowego  nad realizacj ą inwestycji pn. „Przebudowa falo-
chronu wschodniego w Świnouj ściu”, w okresie: od kwietnia 2010 r. do końca czerwca 2012 r. 

1. Informacje ogólne.  

1.1. Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

1.2. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia: 

1) CPV: 90713000-8 – usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dot. środowiska. 

2) Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprawowanie monitoringu środowiskowego pod-
czas realizacji prac budowlanych, związanych z przebudową falochronu wschodniego w Świ-
noujściu, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Monitoring środowiskowy obej-
mować będzie regularne obserwacje wybranych elementów przyrody Ŝywej i nieoŜywionej, 
prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie realizacji inwestycji 
i po jej zakończeniu. Głównym zadaniem monitoringu będzie obserwowanie, czy nie występu-
je negatywne oddziaływanie wynikające z prowadzenia robót budowlanych na środowisko, na 
całym obszarze inwestycji.  

Z uwagi na charakter robót, polegających na przebudowie znajdującej się w złym stanie tech-
nicznym skarpy zachodniej falochronu wschodniego w Świnoujściu, inwestycja ta została za-
liczona do inwestycji nie oddziaływuj ących w znacz ący sposób na stan środowiska na-
turalnego.  RównieŜ materiały budowlane, planowane do wbudowania w skarpę falochronu są 
pochodzenia naturalnego (kamień granitowy), a tym samym neutralne dla środowiska natural-
nego. 
Organy wydające decyzje środowiskowe nie nałoŜyły na Zamawiającego obowiązku prowa-
dzenia pomiarów specjalistycznych, naleŜy więc opierać się na obserwacji stanu wybranych 
cech i właściwości środowiska naturalnego w rejonie budowy i ich porównywaniu w regular-
nych odstępach czasowych.  
W celu zapewnienia moŜliwości pełnej obserwacji postępu realizacji inwestycji i jej przebiegu, 
pod kątem poprawności i spełnienia wymogów ochrony środowiska przyrodniczego, przyjmuje 
się jeden pobyt na miesi ąc na terenie budowy , przez cały okres trwania realizacji inwesty-
cji.  

3) Monitoring przyrodniczy obejmować powinien teren inwestycji, środowisko sąsiadującej plaŜy          
i wydm nadmorskich oraz obszaru wód morskich, pod kątem spełnienia wymogów zawartych 
w decyzjach środowiskowych: z dnia 14.11.2007 r. nr SR-P-6-6650/558-5/07 oraz z dnia 16 
marca 2009 r., nr RDOS-32-WOOS-6650/105/09/mł, a zwłaszcza:  

-  czy nie prowadzono prac budowlanych z uŜyciem cięŜkiego sprzętu w okresie zimowania wy-
stępujących na tym terenie gatunków ptaków (okres: listopad-luty); 
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-  kontroli obszaru wodnego i lądowego inwestycji w celu sprawdzenia czy wystąpiły pojawy mar-
twych osobników gatunków bezkręgowców, ryb, ssaków, ptaków (kontrola śmiertelności) i 
ewentualnych zakłóceń w występowaniu populacji tych gatunków; czy stwierdzono wystąpie-
nie niekontrolowanych pojawów stałych lub  płynnych  zanieczyszczeń; 

-  kontrola stanu technicznego urządzeń do odprowadzania wód opadowych i spływów po-
wierzchniowych; 

-  czy gromadzenie i usuwanie powstałych odpadów stałych bądź płynnych odbywa się w wy-
znaczonych do tego celu miejscach; 

-    czy nie zostały przekroczone dopuszczalne normy dla emisji hałasu, 
-  czy nie zostały zanieczyszczone wody powierzchniowe,  
-   czy nie zostały zanieczyszczone wierzchnie warstwy gleb w szczególności w odniesieniu do 

miejsc składowania materiałów mogących negatywnie oddziaływać na ekosystem wodny bądź 
lądowy; 

-  kontrola stanu dotychczasowych zbiorowisk roślinności nadmorskich wydm i plaŜy oraz wska-
zanie ewentualnych ich przekształceń w przypadków wystąpienia negatywnych zmian w śro-
dowisku; 

-  kontrola prawidłowości zapisów dotyczących ochrony środowiska na budowie podczas prowa-
dzenia robót inwestycyjnych w dzienniku środowiskowym oraz ich realizacji przez Wykonawcę 
robót. 

4) W celu udokumentowania prowadzonych obserwacji przyrodniczych, wymagane będzie spo-
rządzanie: 

− comiesi ęcznych kart pobytu  na budowie, zawierających krótki opis wykonanych czynności,  
− okresowych - kwartalnych sprawozda ń z przebiegu monitoringu składanych Zamawiające-

mu w terminie 7 – dni po upływie danego kwartału,  
− końcowego raportu podsumowuj ącego – złoŜonego w terminie 14 dni po zakończeniu mo-

nitoringu.   
Zakres raportu końcowego z przeprowadzonego monitoringu środowiskowego powinien uj-
mować jego efekty, z podaniem ewentualnych uchybień powodujących naruszenie wymogów 
ochrony środowisko przyrodniczego, wskazanie ewentualnych działań ochronnych, zapobie-
gawczych lub kompensujących dla środowiska przyrodniczego, a takŜe stwierdzenie czy po 
zakończeniu prac teren objętych ich zakresem został uporządkowany oraz ewentualnie zrekul-
tywowany.  

Szczegółowy harmonogram pobytów , wzór karty pobytu  oraz Plan płatno ści  zostaną 
ustalone między stronami w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia.  

2.1.  Przewidywany okres realizacji zamówienia: 
- rozpoczęcie monitoringu  – 01.04.2010 r. 
- zakończenie monitoringu – 30.06.2012 r. 

2.2. Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu w okresach zimowej przerwy w prowadzeniu robót 
(listopad – luty). Łączny okres prowadzenia monitoringu wyniesie więc 19 miesięcy.  

3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.  

Zapytanie ofertowe. 
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4. Sposób przygotowania ofert . 

4.1. Wymogi dot. sporządzenia oferty: 

1) Cena ofertowa winna zawierać łączny koszt usługi brutto (z podatkiem VAT) .  
W razie potrzeby, transport wodny zostanie zapewniony przez Zamawiającego.  

2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane ryczałtem, według stawek miesięcznych - z wy-
łączeniem okresu, w którym prace nie b ędą prowadzone . 

4.2. Forma oferty: 

Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie, w języku polskim.  
Ofertę naleŜy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie,        
z opisem: 
Adres: Urząd Morski w Szczecinie , Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, 
Napis: Oferta na wykonanie usługi polegaj ącej na sprawowaniu monitoringu środowisko-
wego nad realizacj ą inwestycji pn. „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnouj ściu” .  

Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych. 

5. Termin i miejsce składania ofert.  

Oferty naleŜy przesyłać lub złoŜyć osobiście  na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Ba-
torego 4, 70-207 Szczecin, w Zespole ds. Zamówie ń Publicznych (pokój 109) , w terminie do 
dnia 25.03.2010  r., godz.  1300. 

6. Kwalifikacja ofert.  

6.1. Jedynym kryterium wyboru jest najni Ŝsza cena brutto . 

7. Osoba upowa Ŝniona do kontaktów z Wykonawcami  

Hanna Szner, tel. 091-44-03-423, w godzinach 800 – 1400. 

 
 Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty, 
2. Załącznik nr 2 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsię-

wzięcia z dnia 14.11.2007 r. nr SR-P-6-6650/558-5/07, 
3. Załącznik nr 3 – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsię-

wzięcia z dnia 16 marca 2009 r., nr RDOS-32-WOOS-6650/105/09/mł. 
4. Wzór Umowy. 

 
 

 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Szczecinie 

 
Andrzej Borowiec 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 

 
WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA SPRAWOWANIU MONITORINGU ŚRODOWISKOWE-
GO NAD REALIZACJ Ą INWESTYCJI pn. „PRZEBUDOWA FALOCHRONU WSCHODNIEGO W 

ŚWINOUJŚCIU” 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  PO-II- 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Urząd Morski w Szczecinie 
Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez 1:   
      
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykona w-

cy(ów) 
   
   
 
3.  Ja (my) ni Ŝej podpisany(i) o świadczam(y), Ŝe: 

1) Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicz-
nym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofer-
towego wraz z załącznikami,  

3) Cena całkowita mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia, wynosi: 
..................................................... złotych brutto (stawka VAT 22%),  

     (słownie: .........................................................................złotych  
w  tym: podatek VAT. ................................................... złotych. 

4) Stawka mojego (naszego) miesięcznego, zryczałtowanego wynagrodzenia brutto, obowiązują-
ca w okresie prowadzenia monitoringu (od marca do końca października danego roku) tj. 
łącznie przez 19 miesięcy w okresie od kwietnia 2010 r. do końca czerwca 2012 r., wynosi:  
..................................................... złotych brutto (stawka VAT 22%),  

     (słownie: .........................................................................złotych  
w  tym: podatek VAT. ................................................... złotych 

5) Niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni,  
6) Akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń Wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
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7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) Składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]2,  

 
 
 
 
 
4. Podpis(y): (zgodnie z zasadami reprezentacji lub  pełnomocnictwem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
 


