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Szczecin, dnia 16 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na : „Remont budynków w OOW
Niechorze, 72-350 Niechorze ul. Nadmorska 4 oraz w OOW Dziwnów, 72-420 Dziwnów
ul. Mickiewicza 31.”
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przygotowanie powierzchni tynku elewacji, malowanie farbą sylikonową elewacji –
407,10 m²,
b) dwukrotne malowanie farbą ftalową podbitki dachowej – 24,66 m²,
c) malowanie farba sylikonową kominów ponad dachem – 16,64 m²,
d) wymiana stolarki drzwiowej – 8 szt.,
e) wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych – 18,86 m²,
f) wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych – 32,43 m²,
g) montaż drzwi wewnętrznych – 6,47 m²,
h) montaż przewodów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej – 0,90 m,
i) szpachlowanie, gruntowanie podłoży, dwukrotne malowanie ścian i sufitów
– 356,97 m²,
j) licowanie ścian płytkami z glazury – 13,80 m²,
k) wykonanie wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej z podejściami pod
urządzenia łazienkowe,
l) zamontowanie umywalki z baterią, kabiny natryskowej, ustępu z płuczką
ustępową typu „kompakt”,
m) wykonanie instalacji elektrycznej w łazience, z podłączeniem gniazd
wtyczkowych, opraw oświetleniowych,
n) docieplenie ścian styropianem grubości 5,0 cm z wykonaniem elewacji z tynku
sylikonowego – 104,52 m²,
o) wymiana balustrady drewnianej schodów wewnętrznych – 9,05 m,
p) naprawa pokrycia dachu z papą termozgrzewalną – 9,60 m²,
q) wykonanie posadzek epoksydowych wylewano-szpachlowych – 72,43 m²,
r) rozbiórka komina z betonu ponad dachem płaskim – 5,559 m³
s) montaż przewodu powietrzno-spalinowego
do pieca gazowego wraz
z uzyskaniem pozytywnej opinii kominiarskiej – 1 kpl,
t) wywóz gruzu.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
II. Termin wykonania zamówienia – do 28 czerwca 2017 roku.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy – załącznik nr
ofertowego.
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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 4 do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
V. Sposób przygotowania oferty
Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
wraz z oświadczeniem wykonawcy - załącznik nr 3.
VI. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów
e-mail: ssobanski@ums.gov.pl

–

Stanisław

Sobański

tel.

91

4403271

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 24 maja do godz.15.00 na adres: Urząd
Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Kancelaria Ogólna,
pok. nr 130 z dopiskiem: oferta na : „Remont budynków w OOW Niechorze, 72-350
Niechorze ul. Nadmorska 4 oraz w OOW Dziwnów, 72-420 Dziwnów
ul. Mickiewicza 31.”
VIII.

Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Przedmiar robót
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. Wzór umowy

– załącznik nr1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
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