URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl
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Szczecin, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ustalenia linii brzegu.
Opis przedmiotu zamówienia:
Ustalenie linii brzegu morskich wód wewnętrznych z gruntami przyległymi dla nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego
w Szczecinie, działki nr:
- 62 z obrębu 4 miasta Wolin o powierzchni 8,7883 ha, księga wieczysta brak,
- 338/2 z obrębu 3 miasta Wolin o powierzchni 54,2542 ha, księga wieczysta
nr SZ1K/00028146/2.
W ramach zlecenia należy wykonać ustalenie linii brzegu na podstawie przepisów ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 z późn. zm.).
Zakres prac:
 etap I – sporządzenie dokumentacji projektu ustalenia linii brzegu - opracowanie
w 4 egzemplarzach dokumentacji do wydania decyzji ustalającej linię brzegu
(przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) zawierającej
projekt ustalenia linii brzegu,
 etap II – przekazanie kopii protokołu przyjęcia operatu geodezyjnego, zawierającego
prawomocną decyzję o ustaleniu linii brzegu, do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Wymagany termin realizacji:
Etap I – do 15 lipca 2019 r.
Etap II – 2 miesiące od uprawomocnienia decyzji o ustaleniu linii brzegu.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
- Ewa Szarek Główny Specjalista ds. Geodezji - tel. 091 4-403-230,
- Krzysztof Sikora – Starszy Specjalista ds. Zarządzania Wodami Morskimi - tel. 91-4403-220.

Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto:
- dla całości zadania
- w rozbiciu na etapy w tym etap I – 80 % ceny i etap II – 20 % ceny
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto:
- dla całości zadania
- w rozbiciu na etapy w tym etap I – 80 % ceny i etap II – 20 % ceny
f) termin wykonania zamówienia

- etap I – do 15 lipca 2019 r.
- etap II – 2 miesiące od uprawomocnienia decyzji o ustaleniu linii brzegu
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
h) warunki płatności – 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury
i ) oświadczenie RODO
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych – liczonych
od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej
Urzędu Morskiego w Szczecinie 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 ustalenia linii brzegu.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
(podpisano elektronicznie)
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