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

Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-1/111/18
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

BONe -II-2600/09/01/18

Szczecin, dnia 26.03.2018 r.

(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
Przeglądy nurkowe podwodnej części kadłubów jednostek MĄTWA i KALMAR
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów nurkowych podwodnej części
kadłubów jednostek MĄTWA i KALMAR, sporządzenie raportów nurkowych
i dokumentacji fotograficznej.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca uczestniczący w wykonaniu zamówienia musi:
 posiadać na czas realizacji zamówienia aktualne zezwolenie na wielokrotne
wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach w obszarach
wodnych znajdujących się we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie,
 dysponować zespołem nurkowym w składzie minimum:
Kierownik prac podwodnych II klasy oraz 1 osoba posiadającą dyplom nurka co
najmniej III klasy.
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - najniższa cena brutto za wykonane prace.
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Janusz Michalski, tel. 91 4403 540 email: jmichalski@ums.gov.pl
Jerzy Czajkowicz, tel. 91 4403 541 email: jczajkowicz@ums.gov.pl
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) cenę netto,
d) stawkę podatku VAT - 0% - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2017 r. poz. 1221,
e) cenę brutto,
f) termin wykonania zamówienia - do 30.06.2018 r.,
g) okres gwarancji – nie dotyczy,
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
i) warunki płatności – zgoda Wykonawcy na uregulowanie należności za remont
przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury,
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy.
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7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 03.04.2018 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 przeglądy nurkowe
podwodnej części kadłubów jednostek MĄTWA i KALMAR”.
8. Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
9. Informacje dodatkowe:
a) stałym miejscem postoju jednostek jest Port Morski w Mrzeżynie,
b) w terminie realizacji umowy jednostki mogą czasowo bazować w porcie
Dziwnów.
W załączeniu: (2 szt.)
1. załącznik nr 1 – wzór oświadczenia Wykonawcy.
2. załącznik nr 2 – wzór umowy.

2

