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: BONn –II / 379 / 11 / 02 / 15, PO-II-379/ZZP-1/125/15
Adresat:

Nadawca:

data:

WZÓR

tel.:
fax.:

Urząd Morski w Szczecinie
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16 c

tel.:
fax.:

20. 10. 2015 r.

91 44 03 334

91 421
52 61

Dot.: Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań środowiskowych.
Ilość Stron:
 Pilne  Do recenzji  Proszę o komentarz  Proszę o odpowiedź  Proszę przekazać dalej

Urząd Morski, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty
cenowej,

dotyczącej

wykonywania

badań

środowiskowych

w

pomieszczeniach

warsztatowych i biurowych oraz na jednostkach pływających Urzędu Morskiego w Szczecinie
znajdujących się na Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, przy ul. Światowida
16 c.
Zakres usługi:
- pomiar hałasu na jednostkach pływających – 4 jednostki pływające (sterówka,
pomieszczenie załogi, pomieszczenie maszyny),
-

pomiar poziomu narażenia na hałas – 6 stanowisk: stolarnia, warsztat mechaniczny,
tokarnia, hala remontowa, stanowisko mycia pław, prace ogrodnicze,

-

pomiar stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego – 2 stanowiska: stolarnia, stanowisko
spawalnicze,

-

pomiar stężeń substancji chemicznych: tlenek azotu, tlenek węgla, mangan, tlenki żelaza
– 1 stanowisko spawalnicze,

-

pomiar stężeń substancji chemicznych w narażeniu na farby i lakiery: 1 stanowisko,

-

pomiar poziomu narażenia na drgania mechaniczne, miejscowo działające na organizm
ludzki: 3 stanowiska: robotnik gospodarczy, stolarz, ślusarz-spawacz,

-

pomiar natężenia i równomierności oświetlenia – 11 stanowisk w pomieszczeniach
biurowych, 5 pomieszczeń warsztatowych: stolarnia, warsztat mechaniczny, warsztat
elektryczny, tokarnia, hala remontowa,

-

wykonanie sprawozdania z badań.
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Opis wykonywanych czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz wyposażenie
w pomieszczeniach stanowi załącznik nr 2.
Uwaga!
Cena powinna zawierać koszty dojazdu oraz wszystkich usług dodatkowych, związanych
z przeprowadzeniem badań.
Wykonawca w ofercie cenowej
pomiarowych

niezbędnych

do

powinien

przewidzieć odpowiednią ilość punktów

przeprowadzenia

badań

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami.
Termin wizji lokalnej: 28.10. 2015 r. godz. 11:00
Miejsce wykonania usługi: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16 c, w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.
Termin wykonania usługi: do 30.11.2015 r.
Osoby odpowiedzialne za kontakt z Wykonawcami:
- Marcin Lenartowicz, tel. 609 690 427,
- Maciej Zarębski, tel. 502 891 488.
Oferta powinna zawierać:
- wypełnioną ofertę cenową, stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- termin ważności oferty,
- kserokopie certyfikatu PCA do przeprowadzenia badań i czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 03.11.2015 r. do godz. 12:00,
w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w siedzibie Urzędu Morskiego
przy Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Oferta na wykonywanie
badań środowiskowych na BONn”.

Z poważaniem
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