Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO.II.379.ZZP-2.302.18N
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

BONn.I.374.01.01.18
(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: Wykonanie modernizacji znaków nawigacyjnych
2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie modernizacji znaków nawigacyjnych,
polegającej na uruchomieniu zasilania hybrydowego poprzez dostawę łącznie trzech
elektrowni wiatrowych typu WS-0,15B Windside i ich montaż na górnych galeryjkach
dwóch staw II Bramy Torowej (wschodniej i zachodniej) oraz na jednej dalbie skrajni
toru wodnego nr 74, wraz z podłączenie ich do istniejących na tych obiektach instalacji
zasilania solarnego poprzez dostarczone przez Wykonawcę kontrolery ładowania.
Generatory muszą być zamontowane w takim miejscu na obiekcie, aby nie były
zasłaniane przed wiatrem przez konstrukcję znaku.

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: jedynym kryterium wyboru oferty jest
cena.
4. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami: Grzegorz Paryś tel. (091)
4 403 338, tel. kom. 609 69 29 13, e-mail: gparys@ums.gov.pl
5. Oferta winna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia – nie później niż do 30. 11. 2018 r.,
g) okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru ostatecznego,
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
i) warunki płatności – przelew w ciągu 14-tu dni od złożenia faktury
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy,
k) wypełnione oświadczenie w związku z Ustawą o RODO
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07. 09. 2018 r. do godziny 15:00
na adres:
Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin
Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130
z dopiskiem :
Oferta na Wykonanie modernizacji znaków nawigacyjnych
(tytuł zamówienia)

7. Załączniki do oferty:
1. Wzór Umowy,
2. Oświadczenie RODO
…………………………………………………………
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

