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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usług ę: 

„Ocena archeologiczna znaleziska w Kanale Mieli ńskim ” 

 

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn. 
„Ocena archeologiczna znaleziska w Kanale Mielińskim”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Morskim w Szczecinie” przyjętego  
na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego  
w Szczecinie z dnia 08 sierpnia 2007 roku ze zmianami. Do postępowania nie mają 
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami). 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań podwodnych na głębokości  
do 12 m oraz dokonanie oceny archeologicznej znaleziska (kadłub drewniany), które może 
stanowić zabytek w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.),  znajdującego się na polskich obszarach 
morskich będących we właściwości terytorialnej Dyrektora UM w Szczecinie.  

Wrak zlokalizowany jest w Kanale Mielińskim – strona wschodnia, 6.475 km toru wodnego, ok. 
45 m od linii brzegowej. Widoczne wymiary znaleziska – 10 x 15 m.  

Niniejszym zamówieniem objęte są wszystkie czynności niezbędne do identyfikacji   i właściwej 
oceny znaleziska, w tym w szczególności: 

1. wykonanie oględzin znaleziska przez ekipę nurków posiadających doświadczenie przy 
zabytkach nautologicznych oraz przy udziale archeologa podwodnego,  

2. wykonanie specjalistycznych badań podwodnych przy użyciu pojazdu podwodnego 
wyposażonego w kamerę wideo oraz sonar dookólny wysokiej rozdzielczości,  

3. sporządzenie Ekspertyzy archeologicznej zawierającej m.in. sprawozdanie z badań 
podwodnych, mającej na celu ustalenie, czy znalezisko jest zabytkiem, a także 
zawierającej wytyczne dot. sposobu wydobycia wraku na powierzchnię wraz  
z transportem i rozładunkiem na nabrzeżu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego  
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w Świnoujściu oraz określenie szacunkowego kosztu tej operacji – w ilości  
3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD. 

Uwaga: 

Należy dokonać rzetelnej oceny dna na obszarze do 15 m wokół obiektu oraz kształtu samego 
obiektu. Wszystkie materiały wykonane podczas badania (obrazy sonarowe i obrazy z kamery) 
muszą zostać poddane szczegółowej interpretacji, a ich wyniki ujęte w Ekspertyzie 
archeologicznej. Powyższe materiały zostaną przekazane Zamawiającemu w formie roboczej, w 
wersji elektronicznej i papierowej (w ilości 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD).  

Jednostkę pływającą oraz pozostały sprzęt, niezbędny do wykonania usługi zapewni 
Wykonawca we własnym zakresie i ujmie jego koszt w cenie ofertowej.   

2. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania usługi: 30 dni od daty rozpocz ęcia realizacji usługi , ustalonej  
z Zamawiającym. 

Termin rozpoczęcia realizacji usługi ustali Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą, 
najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem, przy czym Wykonawca zobowiązany 
przystąpić do prac nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Warunki wymagane od Wykonawców. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów osoby uprawnionej do prowadzenia badań archeologicznych 
zgodnie art. 26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 
987 ze zm.), wchodzącej w skład ekipy nurkowej realizującej niniejsze Zamówienie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem kopii odpowiednich dokumentów potwierdzających, że w ostatnich 2 latach 
wykonał co najmniej dwa podwodne badania archeologiczne we współpracy  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności na cały okres wykonywania 
usługi na sumę nie niższą niż 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde 
roszczenie powstałe ze zdarzenia związanego z wykonywaniem niniejszej usługi, którego kopię 
Wykonawca dołączy do oferty. 

4) Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia 
tutejszego Urzędu Morskiego na wykonanie prac podwodnych na małych głębokościach na 
obszarach morskich. 

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za 
odrzuconą 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na podstawie 
złożonych wraz z ofertą dokumentów. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” 
- „nie spełnia”. 

 4. Sposób obliczenia ceny. 

Oferta musi zawierać: cenę netto i brutto uwzględniając 23% VAT za wykonanie pełnego  
zakresu usługi, określonego w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego. 
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5. Kryterium wyboru oferty. 

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto w złotych za wykonanie 
przedmiotowej usługi, określonej w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego. 

6. Sposób zło żenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00  
w Zespole ds. Zamówień Publicznych w pokoju 110 w siedzibie Urzędu Morskiego przy 
pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Ocena archeologiczna znaleziska 
w Kanale Mieli ńskim ”. 

Oferta powinna zawiera ć: 

• Łączną Cenę wykonania pełnego zakresu usługi, określonego w punkcie 1 niniejszego 
zapytania ofertowego netto zł, wartość podatku VAT (23%), cenę brutto zł,  

• Kopię zezwolenia tutejszego Urzędu Morskiego na wykonanie prac podwodnych  
na małych głębokościach na obszarach morskich (potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem),  

• Kopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat wykonał co 
najmniej dwa podwodne badania archeologiczne we współpracy  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem), 

• Kopię ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej 
działalności (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),  

• Kopię dokumentów osoby uprawnionej do prowadzenia badań archeologicznych 
(potwierdzonych za zgodność z oryginałem),  

• Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy 

• Termin ważności oferty.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.  
Wykonawca na warunkach określonych w umowie, w ramach wynagrodzenia umownego, 
przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne na wszystkie 
utwory powstałe w wyniku wykonania badań podwodnych  i oceny archeologicznej.  

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Elżbieta Buszyńska tel. 91 44 03 375 lub Joanna 
Łazowska tel. 91 44 03 346 w godz. 08.00 – 15.00. 

 

Załącznik:  Wzór UMOWY 

 

 

 

    Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Andrzej Borowiec 


