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Szczecin, dnia 08.03.2018 r.

(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

BONn.II.374.03.01.18
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

(wzór)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Remont jednostki pływającej KASIA w celu odnowienia klasy PRS.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja remontowa jednostki pływającej Kasia
stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Miejsce wykonania remontu: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
ul. Światowida 16 c Szczecin,
- Termin wykonania remontu: 21 dni kalendarzowych od daty udostępnienia
jednostki do remontu,
- Wszystkie materiały i

części

zamienne

potrzebne

do

wykonania remontu

wyceni i dostarczy Wykonawca remontu z zastrzeżeniem pkt. 24 specyfikacji
remontowej,
- Zamawiający ponosi koszty nadzoru klasyfikacyjnego PRS.
- Wykonawca powinien dysponować wyszkolonymi pracownikami do przeprowadzania
prac spawalniczych, podczas remontu jednostki pływającej „KASIA” w celu
odnowienia klasy PRS.
-

Pracownicy

wykonujący

prace

spawalnicze

powinni

posiadać

aktualne

świadectwa uznane przez klasyfikatora statków.
-

Wykonawca powinien posiadać:
a) Aktualne Świadectwo Uznania klasyfikatora statków (ważnego
przez cały okres realizacji zamówienia) do wykonywania następujących
prac:


pomiarów

stopnia

regulacyjnych
mechanizmów.

zużycia

okrętowych

elementów

silników

oraz

parametrów

wysokoprężnych

i

n/w



remontów głównych i pomocniczych silników wysokoprężnych,
mechanizmów pomocniczych, pomp wodnych, pomp olejowych,
pomp

paliwowych,

wciągarek

kotwicznych,

cumowniczych

i holowniczych z napędem elektrycznym i hydraulicznym,
b) Aktualnego Świadectwa Uznania klasyfikatora statków (ważnego przez cały
okres realizacji zamówienia) do wykonania pomiarów grubości kadłubów
jednostek metodą ultradźwiękową.
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 = 0%
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.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 16.03.2018r. 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 Remont
jednostki pływającej KASIA w celu odnowienia klasy PRS.
Załączniki do oferty:
załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy,
załącznik nr 2 – specyfikacja remontowa jednostki pływającej KASIA,
załącznik nr 3 – projekt umowy.

Podpis Dyrektora Urzędu Morskiego
lub osoby upoważnionej

…………………………………………..

