
  Załącznik nr 4    

do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

  
Znak sprawy: PO-II.2691.90.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

           OW.2691.5.20.MP(4) 
(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  

 „Przetarcie drewna wielkowymiarowego na słupki do grodzenia wydm i słupki pod 
tablice informacyjno – ostrzegawcze oraz deski.” 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

  Celem realizacji zamówienia jest przetarcie trakiem mobilnym taśmowym 
surowca wielkowymiarowego sosnowego w ilości 91,5m3, na słupki o 
wymiarach 7cm/7cm, 10cm/10cm, deski 12cm/3,2cm, deski nieobrzynane 
4cm, 2,5cm, długość w zależności od kłody. 

 Realizacja zamówienia odbędzie się w dwóch placówkach terenowych: 
Obchodzie Ochrony Wybrzeża Karsibór, ul. Barkowa 5 – 41,5m3    
i  Obwodzie Ochrony Wybrzeża Niechorze , ul. Nadmorska 4 – 50m3 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy drewno wielkowymiarowe sosnowe – 
90m3 i Bukowe – 1,5m3  zgodnie z wykazami odbiorczymi drewna (WOD). 

 Wykonawca z otrzymanego materiału wykona w:  
Obchodzie Karsibór:  
z 40m3 – WCO So słupki o wymiarach 7cm/7cm, długość zależna od kłody 
(2,4m i 4,4m), z materiału powstałego z obróbki kłód Wykonawca wykona 
deski nieobrzynane o grubości 2,5cm i 4cm, 
z 1,5m3 – WCO Bk deski nieobrzynane o grubości 5,5cm. 
Obwodzie Niechorze:   
z 10,35m3 – WCO So słupki o wymiarach  10cm/10cm,  długość zależna od 
kłody,  
z 28,84m3 – WCO So i 0,81m3 – WCO Św  słupki o wymiarach 7cm/7cm, 
długość zależna od kłody,  
z 10m3 – WCO Św deski o wymiarach 12cm/3,2cm, długość zależna od 
kłody  
z materiału powstałego z odpadu przetarcia Wykonawca wykona deski o 
grubości 2,5cm. 
Prace Wykonawca rozpocznie od Obwodu Niechorze. 

 Wykonawca po wykonaniu zamówienia sporządzi dwie Specyfikacje 
Przetarcia Drewna -  dla każdego z Obwodów, które będą zawierały: ilość 
powstałego materiału(słupki, deski), ilość powstałego odpadu w m3  z 
podziałem na odpad oflisowy i trociny. Wykonawca na podstawie 
Specyfikacji Przetarcia Drewna  przekaże otrzymany materiał 
Zamawiającemu. 
 



 

3. Warunki udziału w postępowaniu* Nie dotyczy 

4. Kryteria wyboru oferty 

najkorzystniejszej  

Jedynym kryterium jest cena 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z 
Wykonawcami  

Maciej Pietrzak, tel. 609 027 217 

Mirosława Giergiel tel. 91 4403460 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia do 30.06.2020 r 
g) okres gwarancji* - nie dotyczy 

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT 

będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru końcowego – Specyfikacje 
Przetarcia Drewna. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury VAT. 

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).  

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl w terminie 7 dni 

kalendarzowych - liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania 
ofertowego na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, do godz. 15:00           
z dopiskiem: Oferta na Przetarcie drewna 

   

8. Załączniki do oferty*  

 1. Wzór umowy  2. Oświadczenie RODO 

9. Informacje dodatkowe*  

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

 * - o ile dotyczy 
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