Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-1/26/17

Szczecin, dnia 16.02.2017 r.

(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

BONn –II / 374 / 01 / 02 / 17
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

(wzór)

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia:
Odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych i odpadów stałych z jednostek
pływających Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac:
- odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych (odpady ropopochodne, wody zęzowe,
oleje silnikowe itp.),
-

odbiór

i

utylizacja

odpadów

stałych

(filtry

olejowe,

sorbenty,

materiały

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi itp.).
Rocznie przewiduje się utylizację około 25 ton zanieczyszczeń płynnych i około 100
kg zanieczyszczeń stałych.
Umowa będzie obowiązywać od daty podpisania do dnia 31.12.2019 r.
Termin wykonania usługi: do 3 dni roboczych od pisemnego zlecenia.
Miejsce wykonania usługi: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
ul. Światowida 16 c, w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena.
4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
a) Marcin Lenartowicz, tel. 609 690 427
b) Maciej Zarębski, tel. 605 849 345
5. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) cenę netto,
d) stawkę podatku VAT,
e) cenę brutto,
f)

termin wykonania zamówienia,

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,

h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym
do zapytania wzorze umowy.
i) kopię decyzji (certyfikatu), niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie
odbioru, transportu, a

także neutralizowania odpadów. Decyzja (certyfikat)

powinna obowiązywać przez cały okres trwania realizacji umowy.
W przypadku, gdy ważność wygasa w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
powinien załączyć do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje się
przedłużyć decyzję do końca trwania realizacji umowy.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę

należy

złożyć

w

zamkniętej

kopercie

do

dnia

02.03.2017r.

do godziny 15:00 na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207

Szczecin,

Kancelaria

Ogólna

Urzędu

pokój

130

z

dopiskiem:

(oferta na odbiór i utylizację zanieczyszczeń płynnych i odpadów stałych z jednostek
pływających Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.
7. Załączniki do oferty:
załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy,
załącznik nr 2 – projekt umowy.
załącznik nr 3 – oferta cenowa

Podpis Dyrektora Urzędu Morskiego
lub osoby upoważnionej

…………………………………………..

