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Szczecin, dnia 11 kwietnia 2018 r.

WG ROZDZIELNIKA
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na : „Remont budynków Kapitanatu Portu
Dziwnów, ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów, Obwodu Ochrony Wybrzeża
ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów oraz chodnika przy budynku Stacji Nautycznej
ul. Przymorze 3, 72-420 Dziwnów”.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowych na budynkach jak
niżej:
1) budynek Kapitanatu Portu Dziwnów, ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów
a) przygotowanie starego podłoża pod malowanie elewacji – 294,53 m²,
b) malowanie elewacji farbą silikonową – 294,53 m²,
c) dwukrotne malowanie farba emulsyjną tynków wewnętrznych – 6,86 m².
2) budynki Obwodu Ochrony Wybrzeża ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów
a) zamurowanie otworów w ścianach – 1,249 m²,
b) wymiana posadzek betonowych grubości 5,0 cm – 20,06 m²,
c) zamontowanie bramy garażowej – 8,75 m²,
d) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych – 104,06 m²,
e) wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 1,89 m²,
f) wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych – 8,58 m²,
g) wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm
z wykonaniem i zasypaniem wykopu – 12,00 m,
h) wykonanie przedłużenia instalacji c.o. z zamontowaniem grzejnika – 1 kpl,
i) wykonanie przedłużenia i rozprowadzenia pod urządzenia wewnętrznej instalacji
wody rurociągiem miedzianym o średnicy 15 mm – 9,00 m,
j) montaż kabin systemowych z tworzyw sztucznych o grubości ścianek 30 mm –
6,79 m²,
k) izolacja powłokowa ścian wewnętrznych – 8,08 m²,
l) okładziny ścian wewnętrznych płytkami z glazury – 8,08 m²,
m) montaż urządzeń sanitarnych typu brodzik, umywalka, ustępu z płuczką typu
„kompakt” – po 1 szt.,
n) zamontowanie przewodów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej dwuściennej –
5,43 m²,
o) wymiana schodów drewnianych na schody stalowe z poręczą i klapą – 1kpl,
p) rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodników – 62,00 m²,
q) ręczne wykonanie rowów dla uziomu w gruncie kat.III – 65,00 m,
r) wymiana przewodów odgromowych w gruncie – 65,00 m,
s) prace kontrolno - pomiarowe instalacji odgromowej,
t) wywóz gruzu.

3) Stacja Nautyczna ul. Przymorze 3, 72-420 Dziwnów
a) rozbiórka elementów chodników betonowych – 4,152 m²,
b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 20,90 m²,
c) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem – 20,90m²
d) ułożenie nawierzchni chodników i schodów z kostki brukowej grubości 8,0 cm –
20,90 m²,
e) ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej – 23,50 m,
f) montaż rynny dachowej z PCV – 1,60 m,
g) wywóz gruzu.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
II. Termin wykonania zamówienia – do dnia 31 lipca 2018 roku.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
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 zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
V. Sposób przygotowania oferty
Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
oraz oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VI. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów
e-mail: ssobanski@ums.gov.pl

–

Stanisław

Sobański

tel.

91

4403271

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20 kwietnia 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 : „Remont budynków Kapitanatu Portu
Dziwnów, ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów, Obwodu Ochrony Wybrzeża
ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów oraz chodnika przy budynku Stacji Nautycznej
ul. Przymorze 3, 72-420 Dziwnów”.
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VIII. Załączniki do zapytania ofertowego.
1.
2.
3.
4.

Przedmiar robót
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór umowy

– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4

Z poważaniem

ss/DT
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