URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: BONe III – 075/1/1/15

Szczecin, dnia 02.11.2015 roku

PO-II-3791/ZZP-2/204/15

Dotyczy: zapytania ofertowego PO-II-3791/ZZP-2/204/15
Urząd Morski w Szczecinie zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację prac
polegających na remoncie studzienki wodnej na terenie Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
1. Opis przedmiotu zamówienia
- rozbiórka starych elementów konstrukcji betonowej
- wykucie nowego otworu studni
- demontaż istniejącego systemu instalacji wodociągowej
- montaż nowego systemu instalacji wodociągowej
- uzupełnienie niezbrojnych ław i stóp fundamentowych betonem.
Szczegółowy opis robót znajduje się przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto wraz z ewentualnym rabatem na
całość zamówienia
- informację o terminie ważności oferty.
Kryterium wyboru: najniższa cena brutto oferty na całość zadania
3. Wymogi Zamawiającego:
• Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej,
sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania. Termin wizji – 06.11.2015
roku, godz. 11.00
• termin realizacji zamówienia 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania
umowy
• prace mają być wykonywane w dniach roboczych pn – pt w godz. 7.00 – 14.30
w terminie ustalonym z Zamawiającym,
• osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w
sprawie wykonania przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest
pani Arabella Wojtasiewicz, tel.91 4403538, email: wojtasiewicz@ums.gov.pl
• warunki płatności – przelew 14 dni.

• warunki gwarancji: na zastosowane materiały – 5 lat od dnia odbioru
końcowego, na wykonane prace – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego
W załączeniu przedmiar robót – załącznik nr 1 i warunki umowy – załącznik nr 2,
które nie podlegają negocjacji.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej na:
Urząd Morski w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110, 70-207
Szczecin, Plac Batorego 4 do dnia 10.11.2015 r. do godziny 12.00 z dopiskiem:
Oferta – Remont studzienki wodnej na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

Z poważaniem

Załączniki:
1. przedmiar robót – szt.1
2. warunki umowy – szt.1
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