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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na założenie geodezyjnych sieci
pomiarowych do monitorowania przemieszczeń przestrzennych budowli morskich wraz
z wykonaniem pomiaru „0” i wykonanie pomiarów porównawczych dla budowli na których
sieci pomiarowe już założono.
1. Tytuł zamówienia: Pomiary geodezyjne porównawcze i założenie nowych sieci
pomiarowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) założenie geodezyjnej sieci pomiarowej do monitorowania przemieszczeń
przestrzennych budowli hydrotechnicznych i wyniesienie w sposób trwały
punktów do kontrolowania przemieszczeń wraz z wykonaniem pomiaru „0”,
zgodnie z Wykazem budowli i punktów pomiarowych stanowiącym załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego.
a)

rysunki z rozmieszczeniem punktów pomiarowych
wyniesienia na budowlach dostarczy Zamawiający.

b)

prace należy wykonać w terminie do 4 czerwca 2018 r.

(reperów)

do

2) wykonanie pomiarów porównawczych dla budowli na których założono już sieć
pomiarową, zgodnie z Wykazem budowli i punktów pomiarowych stanowiącym
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
a) Operaty pomiarowe wraz z pomiarem zerowym
porównawczymi z lat ubiegłych dostarczy Zamawiający,

i

pomiarami

b) prace należy wykonać w terminie do 31 lipca 2018 r.
3) w ramach monitoringu przemieszczeń Pirsu rybackiego nr 1 w Morskiej
Przystani Rybackiej w Niechorzu:
a) wykonanie
czterech
pomiarów
geodezyjnych
porównawczych
w oparciu o wyznaczone położenie 6 punktów wiążących na Pirsie,
b) porównanie ze stanem zerowym i pomiarami z 2017 r. współrzędnych
punktów do monitorowania przemieszczeń przestrzennych Pirsu,
c) Operat pomiarowy autorstwa inż. Piotra Tracza i mgr inż. Krzysztofa
Senderowicza, GEOTOTAL Sp. z o. o. z dnia 9 lutego 2017 r. wraz
z pomiarem zerowym oraz cztery operaty z pomiarami porównawczymi
z 2017 r. dostarczy Zamawiający,
d) pomiary porównawcze Pirsu
z podanym harmonogramem:

powinny

być

realizowane

zgodnie
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- pierwszy pomiar - 20 kwietnia br,
- drugi pomiar - 29 czerwca br,
- trzeci pomiar - 11 września br,
- czwarty pomiar - 21 listopada br.
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Operaty pomiarowe z wykonanych
pomiarów geodezyjnych określonych w pkt 1), pkt 2) i pkt 3 w dwóch
egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden w edytowalnej wersji
elektronicznej.
3. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie
najniższa cena wykonania prac.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,
Gł. Specjalista Marek Barwiński tel. 91 4403 495 tel. kom. 605844114.
6. Oferta powinna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy,
2) adres Wykonawcy,
3) cenę netto,
4) stawkę podatku VAT: 23% .
5) cenę brutto,
6) termin wykonania zamówienia: do 28 listopada 2018 r,
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy.
7. Miejsce i termin złożenia oferty: w zamkniętej kopercie do dnia 9 kwietnia 2018 r. do
godz. 15.00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego pok.130 z dopiskiem „Pomiary
geodezyjne porównawcze i założenie sieci pomiarowych”
8. Załączniki do oferty - nie dotyczy.
9. Informacje dodatkowe - nie dotyczy.

Załączniki 2:
1) Wykaz budowli i punktów pomiarowych
2) Wzór umowy
Rozdzielnik:
1) a/a

2

23 marca 2018

3

