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

Znak sprawy: PO.II.3791.20.19
BONe-II.261.2.4.19.JM
Szczecin, 05.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1.

Tytuł zamówienia
Przeglądy serwisowe silników Volvo Penta BON Świnoujście w 2019 roku

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonywanie przeglądów serwisowych silników Volvo Penta zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi
na niżej wymienionych jednostkach pływających:
1. Motorówka MAGDA, silniki typ D9-500 - 2 szt. przeglądy po 5000 i 5500 mtg,
2. Holownik KALAMR, silniki typ D5A-BTA - 2 szt. przegląd po 2000 mtg,
3. Pogłębiarka MĄTWA, silnik typ D16-MH – 1 szt. przegląd po 2000 mtg.

3.

Warunki udziału w postępowaniu*
1. Aktualne uznanie PRS lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego na remonty jednostek pływających,
2. Autoryzacja Volvo Penta.

4.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena oferty brutto

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie
realizacji zamówienia jest - Janusz Michalski – kierownik oddziału technicznego w Bazie Oznakowania
Nawigacyjnego w Świnoujściu, tel. 91 44 03 540, kom. 609 697 303.

6.

Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia – 31.03.2020 r.
okres gwarancji* - 12 miesięcy.
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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 5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21.03.2019 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 przeglądy serwisowe silników Volvo Penta BON Świnoujście w 2019 r.”

8.

Załączniki do oferty*





9.

Załącznik nr 1 Specyfikacje serwisowe nr 1, 2, 3 - z wyceną poszczególnych prac,
Załącznik nr 2 Potwierdzona kserokopia uznania PRS lub innego towarzystwa
klasyfikacyjnego na remonty jednostek pływających,
Załącznik nr 3 Potwierdzona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
autoryzacji Volvo Penta,
Załącznik nr 4 Podpisane oświadczenie RODO.

Informacje dodatkowe*



Wszystkie materiały i części zamienne potrzebne do wykonania serwisu dostarcza Wykonawca
i ponosi za nie koszty,
Wycena specyfikacji musi obejmować wszystkie pozycje, w przypadku braku wyceny któregokolwiek
– oferta zostanie odrzucona.

W załączeniu: 5 szt.
1. Załącznik nr 1 – wzór specyfikacji serwisowej motorówki MAGDA,
2. Załącznik nr 2 – wzór specyfikacji serwisowej holownik KALMAR,
3. Załącznik nr 3 – wzór specyfikacji serwisowej pogłębiarka MĄTWA,
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy,
5. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia RODO.

* - o ile dotyczy

