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

Znak sprawy: PO-II.3791.77.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

DBM-I.63207.2.19.MB(3)
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Według rozdzielnika

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

Tytuł zamówienia

Pomiary geodezyjne porównawcze.

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Pomiary geodezyjne związane z monitoringiem
przemieszczeń
przestrzennych
(pionowych
i poziomych) budowli morskiej - Falochron zachodni
w Świnoujściu:

1) Wykonanie pomiaru kontrolnego (porównawczego) dla budowli morskiej Falochron zachodni w Świnoujściu na którym założono sieć pomiarową, zgodnie
z załączonym Szkicem sieci pomiarowej stanowiącym załącznik do Zapytania
ofertowego.
2) Operaty pomiarowe wraz z pomiarem zerowym i pomiarami porównawczymi
z lat ubiegłych dostarczy Zamawiający.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Operat pomiarowy z wykonanych
pomiarów geodezyjnych określonych w pkt.1 w dwóch egzemplarzach
w formie papierowej oraz jeden w edytowalnej wersji elektronicznej.
3.

Warunki udziału w postępowaniu*

Wykonawca
złoży
oświadczenia:

dwa

niżej

opisane

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może być obciążony
karami umownymi z tytułu nieterminowego bądź nierzetelnego wykonania
wszelkich prac na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie w ciągu ostatnich
pięciu lat. Wykonawca, który był obciążony w/w karami zostanie wykluczony
z postępowania. W związku z tym Wykonawca złoży oświadczenie
potwierdzające rzetelne i terminowe wykonanie wszelkich prac na rzecz
Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2) Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi stosowne
uprawnienia
do
sporządzania
operatów
pomiarowych
zgodnych
z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
1 czerwca 1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 98.101.645) które
są członkami właściwego samorządu zawodowego oraz posiadać odpowiedni
sprzęt do sporządzenia ww. pomiarów. Do wykonania pomiarów
porównawczych opisanych w pkt 2 Zapytania ofertowego wymagany jest
geodeta z uprawnieniami IV klasy. Wykonawca złoży oświadczenie że
dysponuje osobami z uprawnieniami jw. i odpowiednim sprzętem do
wykonania pomiarów.

Najniższa cena.

4.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

5.

Marek Barwiński, tel. 091 44 03 495
Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z
Wykonawcami
Grażyna Barańska, tel. 091 44 03 490

6.

Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy,
adres Wykonawcy,
cenę netto,
stawkę podatku VAT: 23%,
cenę brutto,
termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2019r.,
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
warunki płatności,
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym
do zapytania wzorze umowy*,
j) Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków wymienionych
w pkt 3 Zapytania ofertowego,
k) Oświadczenie
Wykonawcy
w
zakresie
wykonywania
obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 17 dni kalendarzowych
liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej
Urzędu do godziny 15:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego
4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: „Pomiary
geodezyjne Falochronu zachodniego w Świnoujściu’’.
(tytuł zamówienia)

8.

Załączniki do Zapytania
ofertowego:
Załącznik nr 1 - Wzór umowy.
Załącznik nr 2 – Szkic sieci pomiarowej.
Załącznik nr 3 – Druk - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

9.

Informacje dodatkowe*

brak

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

* - o ile dotyczy

