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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie metalowego płotu z profili systemowych
skutecznie zabezpieczającego przed wejściem osób postronnych na część głowicową
Falochronu zachodniego z otwartymi komorami zasypowymi w Morskim Porcie Rybackim
w Mrzeżynie.
1. Tytuł zamówienia: Montaż metalowego płotu na Falochronie zachodnim w Mrzeżynie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Montaż metalowego płotu o wysokości 1.8 m i o szerokość falochronu wynoszącą 10 m
z profili systemowych zabezpieczającego przed wejściem osób postronnych na część
głowicową Falochronu zachodniego z otwartymi komorami zasypowymi w Morskim Porcie
Rybackim w Mrzeżynie.
Zakres robót:
1)

wykonanie i montaż metalowego płotu z profili systemowym zamocowanego do
betonu kotwami, dodatkowo wspartego na podporach ukośnych, usytuowanego w
poprzek falochronu, płot o długości 10 m, zamontowany przed komorami zasypowymi
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
2)
wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1.80 m a jego łączna długość 10 m.
3)
Płot powinien być zaopatrzony w zamykaną na kłódkę bramkę wejściową.
Wymagania techniczne:
4)
słupki i pręty ocynkowane z profili systemowych o odpowiedniej wytrzymałości,
stosowane w tego typu konstrukcjach,
5)
bramka wejściowa o wymiarach zgodnie z przyjętymi standardami, zamykana
na kłódkę.
6)
konstrukcja zamocowana do betonu kotwami o średnicy min. 16 mm,
7)
całość
konstrukcji
zabezpieczona
czterowarstwową
technologią
farb
chlorokauczukowych,
8)
na słupkach od strony lądu naklejone odblaskowe taśmy biało czerwone.
9)
Na ogrodzeniu należy zamontować od strony lądu tablice ostrzegawczą, którą
dostarczy Zamawiający.

Malowanie elementów metalowych do konstrukcji ocynkowanych oraz farbami odpornymi na
środowisko morskie. Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.
3. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie
najniższa cena wykonania prac.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,
Gł. Specjalista Marek Barwiński tel. 91 4403 495 tel. kom. 605844114.
6. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy,
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2) adres Wykonawcy,
3) cenę netto,
4) stawkę podatku VAT: VAT 0% – roboty związane z utrzymaniem akwenów portowych
(Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
– Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
5) cenę brutto,
6) termin wykonania zamówienia: do 24 lutego 2017 r,
7) okres gwarancji: 24 miesiące oraz okres rękojmi 3 miesiące ponad okres gwarancji,
8) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
9) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy – nie dotyczy.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 11.00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół
ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem „Montaż metalowego płotu
na Falochronie zachodnim w Mrzeżynie”.
8. Załączniki do oferty – nie dotyczy.
9. Informacje dodatkowe - nie dotyczy.

Rozdzielnik:
1) a/a
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