URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: AB-II-3791/4/2/17
PO-II-379/ZZP- 1/65 /17

Szczecin, dnia 16 marca 2017 r.

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej
na stałą konserwację zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków
w Kapitanacie Portu Trzebież, 72-020 Trzebież ul. Portowa 23.
I. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie stałej konserwacji i kontroli zbiornikowej
przydomowej przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu Trzebież, 72-020 Trzebież
ul. Portowa 23.
1. Zakres prac obejmuje stałą konserwację, prace polegające na przeglądzie
okresowym :
a) dwóch pomp typu Homa : GRP 16 D - zgodnie z instrukcją producenta
co 6 miesięcy lub po przepracowaniu w trudnych warunkach 1000 rbh,
b) armatury - co 12 miesięcy,
c) sterownicy - sprawdzenie wizualnie stanu lampek kontrolnych,
d) rozdzielni - co najmniej 1 raz na 3 miesiące sprawdzenie skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej poprzez wyłączenie zabezpieczenia różnicowo prądowego
przyciskiem TEST,
e) co najmniej 1 raz na 3 miesiące sprawdzenie stanu technicznego zespołów
zabezpieczających i sterujących oraz stan techniczny kabli i przewodów,
f) co najmniej 1 raz na rok sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadająca odpowiednie
uprawnienia.
2. Materiały drobne (załącznik nr 2 do zaproszenia) do kwoty 100 zł netto na kwartał,
użyte w ramach stałej konserwacji , regulacji i napraw oraz koszty dojazdu będą
objęte ceną ofertową przedstawioną w formularzu ofertowym będącym załącznikiem
nr 1 do zaproszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełniać oraz uzyskiwać od osoby upowążnionej
przez Kapitana Portu Trzebież potwierdzenie wykonania konserwacji w ,,Protokole
z czynności sprawdzających przy stałych konserwacjach’’, którego wzór określono
w załączniku nr 3 do zaproszenia.
II. Termin wykonania zamówienia – od 1.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Złożenie wypełnionego oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze
umowę – załącznik nr 5 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
kserokopie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych typu ,,E’’ i ,,D’’
V. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański
e - mail: ssobanski@ums.gov.pl .

tel. 91 44 03 271,

VI. Sposób przygotowania oferty
Oferta stanowiąca wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:
a) z ceną brutto za konserwację 1 raz w kwartale, w tym cenę netto + VAT,
b) z wartością łączną zamówienia brutto, w tym wartość netto +VAT
VII.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 11.00
na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin –
Kancelaria Ogólna, pok. nr 130 z dopiskiem: (Stała konserwacja zbiornikowej
przydomowej przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu Trzebież, 72-020
Trzebież ul. Portowa 23).

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Spis materiałów drobnych – załącznik nr 2
3. Wzór protokołu z czynności sprawdzających przy stałych konserwacjach –
załącznik nr 3
4. Oświadczenie – załącznik nr 4
5. Wzór umowy – załącznik nr 5
IX.Informacje dodatkowe:
W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną wykonującą działalność zarejestrowaną
w Rzeczypospolitej
Polskiej albo państwie nie będącym państwem członkowskim Unii
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zatrudniającą
pracowników lub nie zawierającą umów ze zleceniobiorcami, zobowiązuje się do wypełnienia
załącznika nr 4.
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