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                                                                               Wg rozdzielnika 

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

1. Tytuł zamówienia  

”Wykonanie robót remontowych w budynkach Kapitanatu Portu Dziwnów  
ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów  oraz  Obwodu Ochrony Wybrzeża  
w Dziwnowie ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów ”.   
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, szczegółowy zakres prac 
wyszczególniony w załączniku  nr 1 do zapytania . 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

a) Kapitanat Portu Dziwnów – ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów 

 drobne naprawy pokrycia z papy poprzez likwidację pęcherzy  -  54,39 m², 

 wymiana obróbek blacharskich - 29,65 m², 

 pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowo (papa wierzchniego krycia 
grubości 5,2 mm) -  204,72 m², 

 wymiana rynien półokrągłych z blachy stalowej powlekanej o średnicy 15 
cm  -  11,71 m , 

 wymiana rur spustowych z blachy stalowej powlekanej o średnicy 10 cm  -  
11,60 m, 

 demontaż daszku stalowego nad wejściem do budynku  - 1 szt., 

 montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem do budynku  -  1,47 m², 

 wywóz złomu kontenerem -1 szt. 

 

b) Obwód Ochrony Wybrzeża w Dziwnowie ul. Mickiewicza 31, 72- 420 Dziwnów  

 wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych, okapów  -  18,00 m², 

 przygotowanie podłoża, ocieplenie ścian budynku styropianem metodą 
lekko-mokrą  -  177,57 m² , 

 wykonanie elewacji budynku z wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 
sylikonowej w kolorze budynku administracyjnego  -  177,57 m², 



 
                        

 licowanie cokołów płytkami klinkierowymi  - 17,08 m², 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem 
nierówności  - 233,82 m², 

 dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na zabrudzenia  - 
69,55 m², 

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów  - 164,27 m², 

 wymiana posadzek betonowych - 43,55 m² 

 naprawa kanału wewnątrz budynku z wymianą obramowania z kątownika 
wraz z przekryciem kanału płytami z blachy żeberkowej - 1 szt., 

 wywóz gruzu kontenerem  -  1 szt. 
 

3.  Warunki udziału w postępowaniu*  

brak 

4. 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 4 do zaproszenia  w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
 
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:  

Stanisław Sobański tel. 91 44 03 271, e-mail: ssobanski@ums.gov.pl. 
 
6. Oferta powinna zawierać: 
a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od podpisania umowy 
g) okres gwarancji*- 24 miesiące  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
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 (wzór w załączeniu) –załącznik nr 5 
l)  formularz oferty- załącznik nr 2  
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 

 
7. Miejsce i termin złożenia oferty 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 10 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: ”Wykonanie robót remontowych w budynkach 
Kapitanatu Portu Dziwnów ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów  oraz  Obwodu 
Ochrony Wybrzeża w Dziwnowie ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów ”   



 
                        

 
 

8. Załączniki do oferty.

1.  Przedmiar robót                                                             zał. Nr. 1 

2.  Formularz oferty                                                            zał. Nr. 2 

3. Oświadczenie   wykonawcy                                            zał. Nr. 3 

4. Wzór umowy                                                                   zał. Nr. 4 

5. Oświadczenie wykonawcy    RODO                               zał. Nr. 5 

 

9. Informacje dodatkowe* 
  

 

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

 

              

                        
                                                          Paweł Szumny 

                                                   Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
                                                                        /podpisano cyfrowo/ 

                                      

            ……………………………………………………            
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby  upoważnionej 

 

  
  

 


