Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/437/16
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

DBM- I-2262/01/59/16
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Wykonanie operatu pomiarowego (x,y,z) 52 punktów metodą tachimetrii precyzyjnej w
oparciu o wyznaczone położenie punktów wiążących oraz porównanie ze stanem zerowym
współrzędnych punktów do monitorowania przemieszczeń przestrzennych falochronu przy
wejściu do portu w Dziwnowie oraz wyniesienie i określenie wyjściowych współrzędnych,
rzędnych 6 punktów do monitoringu przemieszczeń przestrzennych na pirsie rybackim nr 1 w
Niechorzu wraz z opracowaniem operatu pomiarowego stanu zerowego.
Powyższe operaty maja spełniać wytyczne z Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :
1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej metodą tachimetrii precyzyjnej 52 punktów
umieszczonych na falochronach w Dziwnowie w celu porównania ze stanem
zerowym, który jest w posiadaniu Zamawiającego, przemieszczeń przestrzennych
w/w falochronów. Wykonanie analizy otrzymanych pomiarów ze stanem „zerowym”
2. Wyniesienie i określenie 6 punktów do kontrolowania przemieszczeń przestrzennych
na pirsie rybackim nr 1 w Niechorzu. Opracowanie operatu pomiarowego
wyjściowych współrzędnych 6 punktów do monitorowania przemieszczeń
przestrzennych pirsu rybackiego nr 1 w Niechorzu.
Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.02.2017 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na
inwentaryzacji geodezyjnej metodą tachimetrii precyzyjnej.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami

Zbigniew Nowak, tel. 091 4403233
6. Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto za wykonanie w/w zadania
stawkę podatku VAT
cenę brutto za wykonanie w/w zadania
Termin wykonania zamówienia.
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy.

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.01.2017 r. do godziny 12:00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
Kancelaria pok. 130 z dopiskiem : (oferta na „Wykonanie operatu pomiarowego
metodą tachimetrii precyzyjnej na falochronie w Dziwnowie i pirsie rybackim nr 1 w
Niechorzu” (tytuł zamówienia)
8. Załączniki do oferty :
-Wzór umowy
-Sprawozdanie techniczne z określenia wyjściowych współrzędnych punktów do
monitoringu przemieszczeń przestrzennych falochronu przy wejściu do portu w
Dziwnowie – dane wyjściowe.
9. Informacje dodatkowe
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………

