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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 przeglądu 
podwodnej części konstrukcji budowli hydrotechnicznej Pirs w Międzywodziu                
i wykonanie sondażu dna przy Pirsie. 

 

1. Tytuł zamówienia: 

Przegląd podwodnej części konstrukcji budowli hydrotechnicznej Pirs                   
w Międzywodziu i wykonanie sondażu dna przy Pirsie.  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zakres przeglądu określonego w pkt. 1 powinien być zgodny z przepisami               
§ 94 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 
2006 roku, w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz 
szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516) oraz obejmować sprawdzenie: 
a) stanu technicznego podwodnych elementów konstrukcyjnych budowli, 
b) szczelności ścianek szczelnych lub palościanek, 
c) stanu połączenia ścianek szczelnych lub palościanek z nadbudową i dnem 

akwenu, 
d) rodzaju i zasięgu występowania korozji badanych elementów oraz stopnia 

zużycia materiału, z którego zostały wykonane, 
e) stanu technicznego umocnienia dna, 
f) przejść kabli i innych instalacji oraz ewentualnych elementów wystających 

poza lico budowli lub ponad dno przy budowli, mogące uszkodzić kadłub 
jednostki pływającej. 

g) sprawdzenie głębokości przy pirsie przez wykonanie sondażu dna                 
w odległości 5 m od budowli: 

                 - ze względu na duże spłycenia dopuszcza się wykonanie sondażu sondą 
ręczną,  

                 - sondaż należy wykonać w odległości 0-1-3 i 5 metra od każdej odwodnej 
krawędzi budowli. 

                 - częstotliwość pomiarów co 10 metrów.  
                 - należy sporządzić odpowiedni szkic z wykonanych pomiarów i załączyć 

do Atestu nurkowego. 
2) Z przeglądu podwodnego Pirsu Wykonawca sporządzi dwa egzemplarze 

Atestu nurkowego wraz z załączonym szkicem sondażu dna, w formie 
papierowej i dodatkowo jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 
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3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca uczestniczący w wykonaniu zamówienia musi: 

1) posiadać aktualne na czas realizacji zamówienia zezwolenie na wielokrotne 
wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach 
morskich będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie.  

2) dysponować zespołem nurkowym w składzie minimum: Kierownik Prac 
Podwodnych II klasy oraz 2 osoby posiadające dyplom nurka co najmniej III 
klasy.  

3) Przed podpisaniem Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do okazania ww. 
dokumentów. 

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

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami;  

      Marek Barwiński Gł. Specjalista - DBM tel. 9 4 403 495 tel. 605 844 114 

6. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 

2) adres Wykonawcy, 

3) cenę netto za całość zamówienia w PLN, 

4) stawkę podatku VAT: 23%, 

5) cenę brutto za całość zamówienia w PLN, 

6) termin wykonania zamówienia: 9 października 2020 r. 

7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 
zapytania wzorze umowy, 

9) oświadczenie RODO – załącznik nr 2 do Zapytana ofertowego. 

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 „Przegląd podwodny Pirsu                   
w Międzywodziu”. 

8. Załączniki do oferty: 

1) Załącznik nr 1 - Wzór umowy,  

2) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

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

 

 

Wojciech Zdanowicz 

               Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

mailto:oferty@ums.gov.pl
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................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego            

w niniejszym postępowaniu.* 

 
 

 

 

 

...........................................................................  
      (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


