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

Znak sprawy:DBM-63253/1/1/17
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
…………………………………………………………..
(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 aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej pola refulacyjnego
MAŃKÓW wraz z obliczeniem aktualnej pojemności kwater pola uwzględniającą
modernizację istniejącego projektu modelu przestrzennego wałów.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Stanowi załącznik nr 1.
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 których wartość była nie mniejsza niż 25.000,00 zł brutto
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto)
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)
i)
j)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT : 23%
cenę brutto
termin wykonania zamówienia : do dnia 14.04.2017
okres gwarancji *
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
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 28.02.2017do godziny 15:00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem : (oferta na Wykonanie aktualizacji
mapy sytuacyjno – wysokościowej pola refulacyjnego MAŃKÓW wraz z obliczeniem
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aktualnej pojemności kwater pola uwzględniającą modernizację istniejącego projektu
modelu przestrzennego wałów.)
(tytuł zamówienia)

8. Załączniki do oferty *
9. Informacje dodatkowe *
…………………………………………………………
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy

