Znak sprawy: PO.II.379.ZZP-2.243.18
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

EŁ.4151.2.5.18
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia
Dostawa specjalistycznego kabla zasilająco-sterującego
uruchomieniem sondy Dopplera ADP 500 firmy SonTek

do

sondy

wraz

z

2. Opis przedmiotu zamówienia
Wymagany zakres prac:
a) Dostawa specjalistycznego kabla zasilająco-sterującego o długości 300 mb (wraz
z wtykiem) dedykowanego do sondy Dopplera ADP 500 firmy SonTek;
b) Zamontowanie sondy Dopplera na fundamencie betonowym posadowionym na
dnie (współrzędne geograficzne: WGS 84: 53o56.29441’ N, 014o16.741065’ E;
2000: 5978822.307N, 5452655.106E);
c) Położenie osłony kablowej w postaci rury osłonowej HDPE pomiędzy betonowymi
blokami (patrz zdjęcie nr 1) od istniejącej studni kablowej do skarpy falochronu (do
głębokości poniżej 3 m od linii poziomu wody;
d) Położenie kabla zasilająco sterującego o dł. ok. 300 mb pomiędzy:
- zamontowaną sondą Dopplera (punkt D na załączniku nr 1) a studnią kablową
(patrz zdjęcie nr 2) z wykorzystaniem osłony kablowej w ten sposób, że kabel
(wychodzący z sondy) ma być ułożony na dnie w formie zygzaka (wraz z
punktowym obciążeniem łańcuchem zabezpieczającym przed przemieszczaniem),
- przeciągnięcie kabla przez osłonę kablową od studni kablowej przez istniejący
przepust kablowy do znaku nawigacyjnego (patrz zdjęcie nr 3 i zdjęcie nr 4 oraz
punkt A na załączniku nr 1);
e) Podłączenie i uruchomienie sondy;
f) Przeprowadzenie testów poprawności działania systemu odczytu danych z sondy
na Punkcie Obserwacyjnym Świnoujście oraz
przekazanie przedmiotu
zamówienia do eksploatacji.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Doświadczenie w przeprowadzeniu przeglądów i konserwacji urządzeń elektroniki
morskiej oraz posiadanie autoryzacji serwisu przez firmę SonTek.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena brutto w zł
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Eugeniusz Sobczak tel. (91) 44-03-484 lub kom. 609693722
6. Oferta powinna zawierać
Formularz oferty (załącznik nr 2) zawierający:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nazwę Wykonawcy,
adres Wykonawcy,
cenę netto,
stawkę podatku VAT,
cenę brutto,
termin wykonania zamówienia – październik 2018 r.,
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy (załącznik nr 3)
informacje o okresie gwarancyjnym na kabel zasilająco-sterujący do sondy
ADP 500,

oraz
wykaz (min. 3) usług w zakresie serwisu urządzeń pomiarowych elektroniki
morskiej wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu
składania ofert z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
k) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest
autoryzowanym serwisantem firmy SonTek
l) oświadczenie
Wykonawcy
w
zakresie
wypełnienia
obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 4).
j)

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 01.08.2018 r. do godziny 15:00
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
Kancelaria Ogólna pok. 130 z dopiskiem: (oferta na dostawę kabla do sondy ADP
500 wraz z uruchomieniem sondy).
8. Informacje dodatkowe
- wymagany termin realizacji zamówienia: do końca października 2018 r.,
- w cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a w
szczególności koszty dojazdu do Świnoujścia, materiałów, robocizny oraz prac
nurkowych,
- po stronie Zamawiającego leży dostarczenie sondy Dopplera firmy SonTek oraz
zapewnienie jednostki pływającej na czas prowadzenia prac,
- płatność przelewem min. 14 dni od daty wykonania usługi i dostarczenia faktury.

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

…………………………………………………………
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