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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 pomiarów geodezyjnych 
porównawczych w ramach monitoringu przemieszczeń budowli hydrotechnicznych dla 
budowli na których założono sieci pomiarowe.   
 

1. Tytuł zamówienia: Pomiary geodezyjne porównawcze. 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) wykonanie pomiarów geodezyjnych porównawczych dla budowli na których 
założono sieć pomiarową w tym wykonanie pomiaru „0” na Nabrzeżu 
Postojowym w Darłowie i odtworzenie jednego punktu pomiarowego (repera)     
w Dźwirzynie, zgodnie z Wykazem budowli i punktów pomiarowych 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

a)   Operaty pomiarowe wraz z pomiarem zerowym i pomiarami 
porównawczymi z lat ubiegłych dostarczy Zamawiający. 

b)   prace należy wykonać w terminie do 15 lipca 2020 r. 

2)  w ramach monitoringu przemieszczeń Nabrzeża Południowego w Basenie 
rybackim w Lubinie: 

a) wykonanie dwóch pomiarów geodezyjnych porównawczych w oparciu          
o wyznaczone położenie  3 punkty wiążące na nabrzeżu,  

b) porównanie ze stanem zerowym  z 2018 r. i pomiarami porównawczymi z 
2019 r. współrzędnych punktów do monitorowania przemieszczeń 
przestrzennych nabrzeża,  

c) Operaty pomiarowy GEOTOTAL Sp. z o. o. z pomiarem zerowym oraz  
operaty pomiarowe porównawcze z 2019 r. dostarczy Zamawiający, 

d) pomiary porównawcze nabrzeża powinny być realizowane zgodnie              
z podanym harmonogramem:  

- pierwszy pomiar  -  30 czerwca br, 
- drugi pomiar  -  30 września br, 
 

3) w ramach monitoringu przemieszczeń Pirsu rybackiego nr 1 w Morskiej 
Przystani Rybackiej w  Niechorzu: 

a) wykonanie trzech pomiarów geodezyjnych porównawczych w oparciu           
o wyznaczone położenie  6 punktów wiążących na Pirsie,  

b) porównanie ze stanem zerowym  i pomiarami z 2019 r. współrzędnych 
punktów do monitorowania przemieszczeń przestrzennych Pirsu,  

c) Operat pomiarowy GEOTOTAL Sp. z o. o. z dnia 9 lutego 2017 r. wraz z 
pomiarem zerowym oraz  operaty pomiarowe porównawcze z 2017 r, 2018 r 
i 2019 r. dostarczy Zamawiający, 
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d) pomiary porównawcze Pirsu powinny być realizowane zgodnie z podanym 
harmonogramem:  

- pierwszy pomiar  -  30 czerwca br, 
- drugi pomiar  -  30 września br, 
- trzeci pomiar - 20 listopada br. 
 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Operaty pomiarowe z wykonanych pomiarów 
geodezyjnych określonych w pkt 1), pkt 2) i pkt 3) w dwóch egzemplarzach w formie 
papierowej oraz jeden w edytowalnej wersji elektronicznej.  

4. Warunki udziału w postępowaniu – Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje 
osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do sporządzania operatów 
pomiarowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 
października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz 
szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 206, poz. 1516) oraz będącymi członkami właściwego samorządu zawodowego. 

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

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami będą, Wydział Dróg i Budowli 
Morskich: 

     1)  w części dotyczącej pomiarów w Lubinie, Wolinie, Świnoujściu, Szczecinie  
          i Niechorzu: 

a) Marek Barwiński DBM tel. 9 4 403 495 tel. 605 844 114, 
b) Grażyna Barańska DBM tel. 91 4 403 490, 

2) w części dotyczącej pomiarów w Darłowie i Dźwirzynie: 
a) Ryszard Bućko DBM  tel. 59 84 81 990 wew. 34, 
b) Magdalena Ferenc DBM tel. 59 84 81 990 wew. 52.        

7. 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 27 listopada 2020 r, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
8. 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 „Pomiary geodezyjne porównawcze”. 

9. Załączniki do oferty – 3 szt. 
1) Wzór umowy 
2) Wykaz budowli i punktów pomiarowych – zał. Nr 2 do Umowy 
3) Oświadczenie RODO Wykonawcy o którym mowa w pkt 4. 

10. Informacje dodatkowe  
 

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/ 
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