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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4 70-207
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Wykonanie przeglądu i konserwacji radaru NUCLEUS 6000R na jednostce pływającej
Planeta
2. Opis przedmiotu zamówienia
Wymagany zakres prac:
- czyszczenie i konserwacja radaru,
- kontrola stanu pracy monitora,
- kontrola stanu pracy wentylatorów przy zasilaczach,
- kontrola napięć na zasilaczach,
- kontrola stanu pracy przekładni anteny radarowej,
- kontrola stanu komutatora i szczotek silnika w antenie radarowej,
- sprawdzenie prawidłowości działania radaru,
- przedłożenie raportu z przeglądu.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Doświadczenie w przeprowadzeniu przeglądów i konserwacji urządzeń elektroniki
morskiej
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena brutto w zł
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Dariusz Urbanowicz tel. (91) 440-33-00 lub 609 693 835
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) cenę netto,
d) stawkę podatku 0 % VAT,
e) cenę brutto,
f) termin wykonania zamówienia – październik 2019 r.
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
h) wykaz (min. 3) usług w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń morskich
wykonanych w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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i)

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania,
oświadczenie
Wykonawcy
w
zakresie
wypełnienia
obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

7. Załączniki do oferty:
- formularz oferty (załącznik nr 1),
- oświadczenie RODO (załącznik nr 2).
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych
liczonych od dnia następującego 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
pok. 130 z dopiskiem: (oferta na przegląd i konserwację radaru na j.p. PLANETA).
9. Informacje dodatkowe
- wymagany termin realizacji zamówienia: październik 2019 r.;
- w cenę oferty należy wliczyć koszty dojazdu do portu macierzystego j.p. PLANETA ,
tj. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
- „0” stawka podatku VAT przyjęto zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
art. 83 ust. 1 pkt 14;
- płatność przelewem min. 14 dni o daty wykonania usługi i dostarczenia faktury VAT.

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
/podpisano elektronicznie/
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Zenon Kozłowski
Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Oznakowania Nawigacyjnego - Zastępca Dyrektora ds.
Oznakowania Nawigacyjnego
Data podpisu: 2019-06-10 09:18:18
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