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                                                                                                                                                           Szczecin, 25.04.2019 r. 

 

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

1. Tytuł zamówienia  

 Wykonanie izolacji akustycznej siłowni pogłębiarki MĄTWA 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 
Wykonanie izolacji akustycznej pomiędzy siłownią i pokładem głównym pogłębiarki MĄTWA  
Materiałem firmy Rockwool, układanej dwuwarstwowo przemiennie: pierwsza warstwa Rockwol  
SeaRox SL 620 gr. 50 mm, druga warstwa Rookwool SeaRox SL 740 ALU gr. 50 mm. 

3. Warunki udziału w postępowaniu*  

 Doświadczenie w wykonywaniu izolacji na statkach 

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 w Świnoujściu, tel. 91 44 03 540, kom. 609 697 303, e-mail: jmichalski@ums,gov.pl. 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto, 
d) stawkę podatku VAT – 0 %, 
e) cenę brutto, 
f) termin wykonania zamówienia – 28.06.2019 r., 
g) okres gwarancji - 12 miesięcy, 
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 5. 

7. 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 izolacji akustycznej siłowni pogłębiarki MĄTWA”. 



  
 
 

 
 
 

8. Załączniki do oferty  

 
 Załącznik nr 1 - Podpisane oświadczenie RODO.  

        

9. Informacje dodatkowe  

 
 Wszystkie materiały oraz narzędzia potrzebne do wykonania usługi dostarcza Wykonawca  

i ponosi za nie koszty, 
 Miejsce wykonywania usługi – pogłębiarka MĄTWA – Port Mrzeżyno. 
 
 
W załączeniu: 4 szt. 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty, 
2. Załącznik nr 2 – projekt izolacji akustycznej dla pogłębiarki MĄTWA, 
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy, 
4. Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia RODO. 
 
 
 

  
 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


