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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 przeglądu i konserwacji sondy ADP 500 firmy SonTek. 
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji podwodnej sondy ADP500  firmy 
SonTek monitorującej prędkość i kierunek nurtu oraz stan wody zainstalowanej na 
istniejącym postumencie betonowym  posadowionym ok. 110 m od wejścia do portu  
(falochron wschodni) w Świnoujściu (sonda Dopplera zatopiona jest na pozycji 
geograficznej: szerokość 53 stopnie 56.29441’N,  długość 014 stopnia 16.741065’E 
na głębokości 9,7 metra). 

 

Wymagany zakres prac: 

- demontaż sondy ADP (z udziałem ekipy nurkowej), 
- konserwacja sondy (oczyszczenie z mułu i nanosów), 
- wymiana (na oryginalne) zużytych elementów sondy, takich jak uszczelki, o-ringi,         

anody cynkowe i inne drobne elementy, 

- sprawdzenie stanu technicznego kabla zasilającego sondy w miejscu jego wyjścia 

na falochron, 
- montaż sondy na pozycji geograficznej (z udziałem ekipy nurkowej),  
- uruchomienie i regulacja podzespołów sondy. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu 

Doświadczenie w wykonywaniu przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektroniki 
morskiej. 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena brutto w zł. 
 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
Eugeniusz Sobczak - Wydział Elektroniki i Łączności, tel. 91 4403484,  tel. kom. 
609693722, e-mail: sumradio@ums.gov.pl  

 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
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c) cenę netto, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto, 
f) termin wykonania zamówienia, 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
h) wykaz (min. 3) przeglądów, konserwacji lub napraw sprzętu elektroniki 

morskiej wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu 
składania ofert z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, 

i) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór w 
załączeniu). 

 
7. Załączniki do oferty * 

- formularz oferty (załącznik nr 1) 
- wzór umowy (załącznik nr 2) 
- oświadczenie RODO (załącznik nr 3) 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: oferty@ums.gov.pl wpisując                   
w tytule (oferta na przegląd i konserwację sondy ADP 500) w terminie 7 dni 
kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie 
internetowej Urzędu. 

 
9. Informacje dodatkowe  

- wymagany termin realizacji zamówienia: 11 września 2020 r., 
- w cenę oferty należy wliczyć koszty części zamiennych, materiałów, robocizny, prac  

nurkowych oraz dojazdów do miejsca posadowienia sondy, 
- Zamawiający zapewnia asystę jednostek pływających w czasie prac demontażu               

i montażu sondy, 
- zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług art. 83 ust. 1 pkt 11 możliwe jest  

zastosowanie „0” stawki podatku VAT, 
- płatność przelewem mim. 14 dni o daty wykonania usługi i dostarczenia faktury VAT. 

 

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 

udzielania zamówienia publicznego. 
 
 
 

 

  Z up. Dyrektora  
 Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 Zenon Kozłowski 
 Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 

                                 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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