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Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia:  Uzyskanie zgody wodnoprawnej na szczególne 
korzystanie z wód 

  

2. Opis przedmiotu 
zamówienia: 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji oraz 

złożenie wniosku i uzyskanie zgody wodnoprawnej na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie: 

 Wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich dróg 

wodnych wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego, 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 

Zakres ww. prac obejmuje wydobywanie z wód powierzchniowych, w 

tym z wszystkich dróg wodnych będących w jurysdykcji Urzędu 

Morskiego w Szczecinie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

Zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie i opracowanie 

wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie 

zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie w imieniu Urzędu Morskiego w 

Szczecinie zgody wodnoprawnej. Zamówienie obejmuje również udział 

w postępowaniu o uzyskanie zgody oraz uzupełnienia dokumentacji w 

przypadku dodatkowych wymagań organu uprawnionego do wydania 

zgody. 

3. Symbol kategorii 
CPV: 

71322000-1 

4. Warunki udziału w 
postępowaniu*  

 

 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca 
wykonał co najmniej dwa operaty wodnoprawne, (wzór - załącznik nr 3 – 
Wykaz usług). 

Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski 
w Szczecinie nałożył kary umowne w ciągu 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert. 

5. Kryteria wyboru 
oferty 
najkorzystniejszej 

najniższa cena 

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

 

Aleksandra Miklas, tel. 609027227 

 

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę PLN netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę PLN brutto 
f) termin wykonania zamówienia 45 dni od podpisania umowy 
g) okres gwarancji* 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
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). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 
09.03.2021r z dopiskiem w temacie maila:” Oferta na uzyskanie 
decyzji wodnoprawnej na szczególne korzystanie z wód”. 

 

9. Załączniki do oferty*: 

1. Wzór umowy, 

2. Opis Przedmiotu 
Zamówienia 

3. Wykaz usług 

4. Oświadczenie 
RODO 

 

mailto:oferty@ums.gov.pl
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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/ 

 

  
 

  
 

* - o ile dotyczy  
 



 

................................, 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). 
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