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

Znak sprawy: PO.II.3791.149.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

BONe.II.261.4.2.19.JM(1)
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy i wyceny jednostek pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy i wyceny niżej wymienionych jednostek pływających Urzędu Morskiego
w Szczecinie:
 Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: k/h Hydrograf – 23, motorówka Mirka,
 Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie: k/h Hydrograf – 22, motorówka AGA.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Posiadanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie wyceny morskich jednostek pływających
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena brutto.
5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 jednostki pływające Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu:
Jerzy Czajkowicz – Starszy Inspektor Oddziału Technicznego BON Świnoujście,
tel. 91 44 03 541, kom. 536 243 669, e-mail: jczajkowicz@ums.gov.pl
 jednostki pływające Bazy Oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie:
Marcin Lenartowicz – Kierownik Oddziału Technicznego BON Szczecin,
tel. 91 42 15 261, kom. 609 690 427, e-mail: mlenartowicz@ums.gov.pl
6. Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy – formularz oferty,
adres Wykonawcy – formularz oferty,
cenę netto – formularz oferty,
stawkę podatku VAT,
cenę brutto – formularz oferty,
termin wykonania zamówienia – do 30.09.2019 r.,
okres gwarancji – nie dotyczy,
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej – formularz oferty,
warunki płatności – przelew 14 dni od daty dostarczenia kompletu raportów i faktur,
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy – formularz oferty,
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - wzór - załącznik nr 4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem:

„Oferta na wykonanie ekspertyzy i wyceny jednostek pływających Urzędu Morskiego
w Szczecinie” w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu
publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu.
8. Załączniki do oferty cenowej:
1.

Wypełnione Oświadczenie RODO.

9. Informacje dodatkowe:




oferta cenowa musi obejmować wycenę oddzielnie każdej z czterech jednostek,
miejsca postoju jednostek pływających określa specyfikacja,
za wycenę każdej z jednostek należy wystawić odrębną fakturę.

W załączeniu: (4 szt.)
1. Załącznik nr 1 – specyfikacja jednostek,
2. Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty cenowej,
3. Załącznik nr 3 – wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia RODO.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
/ podpisano elektronicznie/
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