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

Szczecin, dnia 14.05. 2019 r.
TI.2211.7.5.19.SG(6)

Zapytanie ofertowe

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

Tytuł zamówienia
„Opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie
występowania ptaków i nietoperzy na elewacji ściany poniżej tarasu budynku
Czerwonego Ratusza przy placu Stefana Batorego 4”

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. wykonanie opinii ornitologicznej pod kątem występowania gniazdowania
i schronień ptaków,
2. wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej pod
kątem występowania
i schronień nietoperzy,
3. przygotowanie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska na
odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych zgodnie z Ustawą
o ochronie przyrody w sytuacji wykrycia siedlisk ptaków i nietoperzy na
kontrolowanym odcinku elewacji,
4. sporządzenie projektu kompensacji przyrodniczej w przypadku sytuacji, o której
mowa w pkt.3,
5. wskazanie zaleceń związanych z prowadzeniem prac remontowych.
Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2019 r.

III.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1. kompetencji, uprawnień, wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu ekspertyz
ornitologicznych/chiropterologicznych w warunkach miejskich,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3. zdolności technicznej lub zawodowej
załącznik nr 2 do zaproszenia.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający
podpisze umowę – załącznik nr 5 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
V. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów – Sławomir Górkiewicz tel. kom. 601 146 379,
e-mail: sgorkiewicz@ums.gov.pl

VI. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1 do zaproszenia
wraz z załącznikami nr 2, 3 i 4.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7dni kalendarzowych liczonych od
dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Urzędu
Morskiego w Szczecinie do godz. 15.00 na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – Kancelaria Ogólna, pok. nr 130 z dopiskiem:
(oferta na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej)
VIII. Załączniki do zapytania ofertowego
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy RODO – załącznik nr 3
4. Wzór umowy – załącznik nr 4
IX.

Informacje dodatkowe:
1. Płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym
etapie udzielania zamówienia publicznego.

Paweł Szumny
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
/podpisano cyfrowo/
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