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Zapytanie ofertowe 

 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,               
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie geodezyjnego 
wytyczenia obiektu budowlanego w Morskiej Przystani w Chłopach. 
 

1. Tytuł zamówienia: Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa slipu dla 
jednostek rybackich w Morskiej Przystani w Chłopach” wraz z przygotowaniem 
szkiców wytyczenia oraz odpowiednim wpisem do Dziennika budowy. Lokalizacja 
obiektu Działka nr 305/5 obręb Chłopy Gmina Mielno. Projekt budowlany wraz z 
rysunkami zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania 
umowy ( w załączeniu do Zapytania ofertowego wersja elektroniczna Projektu). 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu – Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami 

posiadającymi stosowne uprawnienia w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, w zakresie 4 

– geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz.U.2019.868 t.j. z dnia 2019.05.10). 

 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 
najniższa cena  wykonania prac.  

 
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami będzie, Wydział Dróg i Budowli 

Morskich: 
  Grażyna Barańska DBM tel. 91 4 403 490. 
 

6. Oferta powinna zawierać:  
1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto, 
4) stawkę podatku VAT: 23% .  
5) cenę brutto, 
6) termin wykonania zamówienia: do 22 września 2020 r, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
8) warunki płatności – 14 dni od dostarczenie F.V. Zamawiajacemu 
9) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 



   2 

10) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl w terminie 
8 dni kalendarzowych – liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania 
ofertowego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godziny 15:00 
z dopiskiem „Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego”. 

 

8. Załączniki do oferty – Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 3. 
 

9. Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 
 
 
 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego  
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

Paweł Szumny 
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Zapytania ofertowego 3: 

1) Wzór umowy  
2) Projekt budowlany wraz z rysunkami (wersja elektroniczna – strona internetowa UM) 
3) Oświadczenie RODO 

Rozdzielnik: 
1) adresat 
2) a/a 

mailto:oferty@ums.gov.pl

