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   Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

      „Wykonanie wyłazów dachowych i komunikacji po dachu  w Latarni Morskiej 
Świnouj ście ul. Bunkrowa 1”.  
 
I. Opis przedmiotu zamówienia  

        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających  
na wykonaniu pomostu komunikacyjnego na strychu z wyłazami na dach budynku latarni 
Morskiej  Świnoujście ul. Bunkrowa 1.  

 
1. Zakres prac obejmuje: 

a) wycięcie otworów w stropie - 4,00 m², 
b) wymiana belek stropowych - 1,80 m,  
c) obudowa belek płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, 
d) deskowanie połaci z tarcicy nasyconej - 20,90 m², 
e) rozbiórka pokrycia z dachówki - 3,00 m² 
f) montaż okien dachowych -2 szt, 
g) uzupełnienie ław kominiarskich - 9,60 m,  
h) montaż ław kominiarskich -12 szt, 
i) wymiana obróbek kominów ponad dachem - 13,20 m, 
j) montaż kominków wentylacyjnych ceramicznych szt.4, 
k) wywóz gruzu. 

 
2. Oferent musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia     

konstrukcyjno-budowlane oraz dokumentem stwierdzającym odbycie praktyki 
zawodowej uprawniającej do wykonywania prac z zakresu przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 nr 165 poz. 987) i wykazać się 
co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków. 

 
3. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 2   

oraz  projekt budowlany – załącznik nr 3  do zaproszenia. 
     
II. Termin wykonania zamówienia  –  12 listopada  2015 roku.  
 
III. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce jej d ostarczenia:  

1. Oferta winna zawierać: 
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1  do zaproszenia, 
b) wypełnione oświadczenie kierownika budowy z odbytej praktyki zawodowej  

na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków –   
załącznik nr 4 , 

c) uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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IV. Składanie ofert  
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia publicznego 
„Wykonanie wyłazów dachowych i komunikacji po dachu  w Latarni Morskiej 
Świnouj ście ul. Bunkrowa 1” i znakiem: PO-II-379/ZZP-2/167/15 na adres: Urząd Morski  
w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok.  
nr 110, do dnia 22.09.2015 r. do godz. 11.00. 
 
V. Płatno ść 
Przelewem w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku 
      
VI. Wybór oferty  
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający  podpisze 
umowę – Załącznik nr 5 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański tel. 91 4403271 
e-mail: ssobanski@ums.gov.pl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 5 
1. Formularz oferty – załącznik nr 1. 
2. Przedmiar robót – załącznik nr 2. 
3. Projekt budowlany – złącznik nr 3. 
4. Oświadczenie Kierownika budowy z odbytej praktyki zawodowej na budowie  

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – załącznik nr 4. 
5. Wzór umowy – załącznik nr 5. 
 
 
 

 

       
 
 
 

 


