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

I. Tytuł zamówienia  
„Wymiana odcinka instalacji co. w warsztacie samoch odowym na terenie Bazy 

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie” 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) demontaż istniejącej izolacji termicznej nie nadającej się do użytku – 2 x 4 mb, 
2) demontaż skorodowanego odcinka instalacji co. z rur 1’’– 2 x 4 mb, 
3) demontaż niesprawnego odpowietrznika fi ¾’’ – szt. 1, 
4) montaż nowego odcinka instalacji z rur Alupex fi 25 – 2 x 4 mb, 
5) wpięcie do nowej instalacji podejścia pod grzejnik żeliwny – 1 szt., 
6) montaż nowego odpowietrznika fi ¾’’ – szt. 1, 
7) ułożenie nowej izolacji termicznej – 2 x 4 mb 

2. Termin wykonania zamówienia – 10 dni  od podpisania umowy.  
 

III. Warunki udziału w post ępowaniu  
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 – załącznik nr 2  do zaproszenia; 

 
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 zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego.  

V. Osoba/y upowa żniona/e do kontaktów z Wykonawcami  
Osoba upoważniona do kontaktów – Sławomir Górkiewicz tel. kom. 601 146 379, 
e-mail: sgorkiewicz@ums.gov.pl 

 
VI. Sposób przygotowania oferty  
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1  wraz  
z załącznikiem nr 2 i 5  do zaproszenia. 
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VII. Miejsce i termin zło żenia oferty  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 15.00 na 
adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – 
Kancelaria Ogólna, pok. nr 130 z dopiskiem: (oferta na wymian ę odcinka instalacji 
co.) 

 
VIII. Załączniki do zapytania ofertowego  
1. Formularz oferty – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 
4. Wzór umowy – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie Wykonawcy  (RODO) – załącznik nr 5 

 
 

IX. Informacje dodatkowe:  
1. Płatność po wykonaniu montażu zgodnie z terminem określonym  

w umowie, odbiorze wykonanych prac przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od 
dnia wystawienia faktury. 

2. 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, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia Oświadczenia – 
załącznik nr 3. 

 
 

 

 

 

 

 


