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Szczecin, dnia 09 października 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 budynku sanitarnohigienicznego w Ośrodku Szkolno - Wypoczynkowym Pobierowo, ul. Grunwaldzka 2,
72-346 Pobierowo”.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) demontaż i powtórny montaż przegród z tworzyw sztucznych – 7,41 m ² ,
b) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej – 8,03 m²,
c) rozebranie elementów betonowych – 1,564 m ³,
d) wykopy o ścianach pionowych – 3,458 m ³,
e) wymiana urządzeń sanitarnych – 15 szt.,
f) wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV – 3,20 m ²,
g) wykonanie ścianek działowych z cegieł pełnych grubości ¼ cegły – 21,27 m ² ,
h) wykonanie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach –111,76 m ²,
i) licowanie ścian płytkami z glazury – 90,65 m ²,
j) uzupełnienie płyt posadzkowych betonowych – 1,15 m ³,
k) posadzki z płytek z kamieni sztucznych – 40,61 m ²,
l) rurociągi z PCV kanalizacyjne o przekroju 50-160 mm – 54,50 m,
m) wpusty ściekowe z tworzyw sztucznych - 11 szt.,
n) demontaż drzwi wewnętrznych - 6 szt.,
o) wymiana rurociągów stalowych ocynkowanych wodnych na rurociągi z tworzyw
sztucznych – 47,69 m,
p) wymiana baterii umywalkowych oraz natryskowej – 7 szt. ,
q) ułożenie chodników z płyt betonowych -8,15 m ²,
r) wymiana
wewnętrznej
instalacji
elektrycznej
obwody
oświetleniowy
i gniazdkowy,
s) wymiana okna drewnianego na x PCV- 6,10 m²,
t) wywóz i utylizacja gruzu – 1 szt.
2.Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
II. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od podpisania umowy.
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 wypełnionych oświadczeń wykonawcy – załącznik nr 3 i 5 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 oświadczenia wykonawcy – załączniki nr 3 i 5 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 18 października 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 budynku sanitarnohigienicznego w Ośrodku Szkolno - Wypoczynkowym Pobierowo, ul. Grunwaldzka 2,
72-346 Pobierowo”.
VIII. Załączniki do zapytania ofertowego.
1.
2.
3.
4.
5.

Przedmiar robót
Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Wzór umowy
Oświadczenie Wykonawcy (RODO)

– załącznik nr 1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4
– załącznik nr 5

Z poważaniem

ss/DT

2

