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

 

   
 

Znak sprawy: PO.II.3791.19.19                       Świnoujście, dn. 27 lutego. 2019 r. 
                      BONe.II.4102.6.19  
 

 
Zapytanie ofertowe 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207 
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia  
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ekspertyzy technicznej i projektu  
budowlano – wykonawczego remontu Stawy dolnej nabieżnika Świnoujście – „MŁYNY”, 
położonej na falochronie zachodnim w Porcie Świnoujście. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu* 
1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej, 
2. Zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena oferty brutto 
 

5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami 
a) Ewa Kowalska, tel. 91 4403 541 
b) Janusz Michalski, tel. 91 4403 540 

 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto, 
f) termin wykonania zamówienia – 30 dni,  
g) okres gwarancji - 2 lata, 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
i) warunki płatności – przelew 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*, 
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - Załącznik nr 3. 
 

7. Wizja lokalna na obiekcie przewidywana jest w dniu 11.03.2019 r. w godz. 1000 do 1200  
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.03.2019 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 Opracowanie dokumentacji projektowej     
w zakresie ekspertyzy technicznej i projektu  budowlano – wykonawczego remontu Stawy 
dolnej nabieżnika Świnoujście – „MŁYNY”, położonej na falochronie zachodnim             
w Porcie Świnoujście. 
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9. Załączniki do oferty: 

1) Załącznik nr 1 – oferta cenowa, 
2) Załącznik nr 2 – zgoda na podpisanie umowy na warunkach zawartych  

          w załączonym do zapytania wzorze umowy, 
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu wymagań do udziału w postępowaniu, 
4) Załącznik nr 4 – wypełnione oświadczenie RODO. 
 

10. Informacje dodatkowe * 
 
 

 
 
 
* - o ile dotyczy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,   
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy,   
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenie RODO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


