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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 projektu zasilania elektroenergetycznego do zdalnie sterowanego 
szlabanu przy wjeździe na teren Portu oraz napędu elektrycznego do bramy 
wjazdowej przesuwnej przy Kapitanacie Portu w Trzebieży” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zasilania 
elektroenergetycznego szlabanu i napędu do bramy, które będą zainstalowane 
na terenie Portu i Kapitanatu Portu Trzebież wraz z uzyskaniem mapy do celów 
projektowych. 

2. Projekt należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego odnośnie budowy przyłączy i ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), a także  
w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.). 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu*  

 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki: 
a) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
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elektrycznych, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

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 3 do zaproszenia  w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

5. 

d)  

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami:  

Izabela Żłobicka tel.  91 44 03 364, kom. 505 943 135, e-mail: izlobicka@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  
g) okres gwarancji*  
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) - załączniki nr 2 
l) formularz oferty - załącznik nr 1 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 10  dni 
kalendarzowych - liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania 
ofertowego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godz. 15:00 

z dopiskiem: „Wykonanie projektu zasilania elektroenergetycznego do zdalnie 
sterowanego szlabanu przy wjeździe na teren Portu oraz napędu 
elektrycznego do bramy wjazdowej przesuwnej przy Kapitanacie Portu  
w Trzebieży” 

8. Załączniki do oferty*  

 1. Formularz oferty - zał. nr 1 
2. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub 14 RODO - zał. nr 2 
3. Wzór umowy - zał. nr 3 
4. Warunki Zamawiającego do uwzględnienia w projekcie – zał. nr 4  

 

9. Informacje dodatkowe*  

 
Od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza na etapie podpisywania 
umowy Zamawiający będzie żądał okazania: 

mailto:izlobicka@ums.gov.pl
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a) uprawnień budowlanych projektanta w specjalności instalacji  
i urządzeń elektrycznych (branża elektryczna) 
 

b) aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz opłaconej przez członka Izby składki od odpowiedzialności 
cywilnej. 

 

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

  

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

Paweł Szumny 

   
 
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 

 
* - o ile dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


