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`  wg rozdzielnika 
 

 

Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
1.     Remont  obiektów stałego  oznakowania nawigacyjnego BON Świnoujście:  

 stawy świateł brzegowych nr 1, 2, 3, 4, 5 na wyspie Mielin, 
 stawa dolna NS nabieżnika MIELIN, 
 stawa cyplowa na N cyplu wyspy Mielin, 
 stawy świateł brzegowych nr 1, 3, 4 na zakręcie Paprotno, 
 stawy górna i dolna nabieżnika PAPROTNO,  
 stawy górna i dolna nabieżnika KARSIBÓR, 
 stawa cyplowa na S cyplu półwyspu Kosa, 
 stawa dolna nabieżnika GOŁOGÓRA. 

 

2.     Opis przedmiotu zamówienia.     
Przedmiotem zamówienia jest remont, polegający na  zabezpieczeniu konstrukcji staw 
przed postępująca degradacją oraz utratą właściwej kolorystyki, mającej zasadnicze 
znaczenie dla czytelności znaków stałego oznakowania nawigacyjnego, zgodnie         
z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1  i książką przedmiarów załącznik nr 2.  

 

3.     Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 
 
4. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – najniższa cena brutto oferty. 
  
5. Osobami upoważnionymi do  kontaktowania się z  Wykonawcami są:  
 Ewa Kowalska, tel. 91 4403 541, email: ekowalska@ums.gov.pl 
 Janusz Michalski, tel. 91 4403 540, email: jmichalski@ums.gov.pl 
 
6.    Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy,  
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto, 
f) termin wykonania zamówienia – 60 dni licząc od dnia przekazania obiektów           

do remontu,   
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g)  okres gwarancji: na wykonaną usługę oraz na zastosowane materiały ustala się na 
24 miesiące oraz 3 miesiące rękojmi ponad okres gwarancji, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego, 

h)  podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
i) warunki płatności – przelew 14 dni, 
j) 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 04.05.2017 roku do  godziny 1500,     
na adres: Urząd Morski w Szczecinie 70 – 207 Szczecin,  Plac  Stefana   Batorego 4 – 
Kancelaria Ogólna Urzędu, pok. 130 z  dopiskiem:  „Oferta na  remont znaków stałego 
oznakowania nawigacyjnego BON Świnoujście”. 

 
8.     Załączniki do oferty: 

a) załącznik nr 1 - szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie z książką  przedmiaru  
oraz wykaz zastosowanych materiałów, 

b) zgoda na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 
wzorze umowy. 

 
9.   Informacje  dodatkowe:   Wykonawca   zobowiązany jest  przed złożeniem oferty  

dokonać  wizji  lokalnej,  sprawdzić wskazane   do wykonania  ilości  prac  oraz 
zapoznać się  z  miejscem    wykonywania    remontu.   Termin  wizji     lokalnej  ustala 
się na dzień 25.04.2017 roku w godz. 900 - 1200

. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..…… 
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  

 
 
 
W załączeniu: (3 szt.) 
1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
2. załącznik nr 2 – książka przedmiaru 
3. załącznik nr 3 – warunki umowy  
 
 
 


