
  Załącznik nr 4  
do Regulaminu       

                                 udzielania zamówień publicznych 
   w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

Znak sprawy: PO.II.2691.184.20 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

                BONe.II.241.1.6.20.JM 
(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:  

 
Wykonanie ekspertyzy i wyceny jednostek pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie ekspertyzy i wyceny niżej wymienionych jednostek pływających Urzędu Morskiego  
w Szczecinie - Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: s/v PLANETA, MOT-KP-1. 
 
Podstawowe dane jednostek: 
1) PLANETA, klasa *KM BUOY TENDER I [1] (L1) 

 rok budowy – 1982, 
 nr rejestru PRS – 680059, 
 nr IMO 81211513, 
 długość całkowita – 61,32 m, 
 szerokość – 10,81 m, 
 zanurzenie – 3,19 m, 

 napęd: 2 silniki SULZER TYP 6AL 25/30 o łącznej mocy 1412 kW, 
 port macierzysty – Szczecin, 
 postój – Świnoujście, 

 
2) MOT-KP-1, klasa (bKM IV) op pat x 

 rok budowy – 2000, 
 nr rejestru PRS – 628108, 
 długość całkowita – 6,05 m, 
 szerokość – 2,24 m, 
 zanurzenie – 0,40 m, 

 napęd: silnik Volvo Penta MD 2030 (wysokoprężny), 
 port macierzysty – Kołobrzeg, 
 postój – Darłowo. 
 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

 
Posiadanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie wyceny morskich jednostek pływających 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Najniższa cena brutto. 

 

5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu:                                                                                                       Janusz Michalski – 
Janusz Michalski, Kierownik Oddziału Technicznego BON Świnoujście,                                                                                                              
tel. 91 44 03 540, kom. 609 697 303, e-mail: jmichalski@ums.gov.pl 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy – formularz oferty, 
b) adres Wykonawcy – formularz oferty, 
c) cenę netto, pln – formularz oferty, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto, pln – formularz oferty, 
f) termin wykonania zamówienia – do 30.10.2020 r., 
g) okres gwarancji – nie dotyczy, 
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h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej – formularz oferty, 
i) warunki płatności – przelew 14 dni od daty dostarczenia kompletu raportów i faktur, 
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - wzór - załącznik nr 2. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

 Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres oferty@ums.gov.pl – w temacie oferty należy podać 
Wykonanie ekspertyzy i wyceny jednostek pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie 
w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego 
na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 

8. Załączniki do oferty cenowej:  

 
 Wypełnione Oświadczenie RODO. 

 

9. Informacje dodatkowe:  

 
 oferta cenowa musi obejmować wycenę oddzielnie każdej z dwóch jednostek,    

 
 

 
W załączeniu: (2 szt.) 

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty cenowej, 
2. Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia RODO. 

 
 

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

 

 

 Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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