
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

 
 
Znak sprawy:PO-II-379/ZZP-2/81/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
 
           TI-2210/38/53/2016 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 

 
Szczecin, 04.04.2016 

 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin 

zaprasza do złożenia oferty na: 

 
1. Tytuł zamówienia: 

 „Remont budynku Punktu Obserwacyjnego w Świnouj ściu - dokumentacja 

projektowa”. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Załączniki nr 1 – 4 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

W skład kompletnej oferty muszą wchodzić następujące dokumenty: 

a. wypełniony formularz oferty cenowej - (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), 

b. potwierdzona kopia dokumentów rejestracyjnych firmy – wpisu do rejestru sądowego 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, 

c. oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) o dysponowaniu  

na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi niezbędne 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie branży 

konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej  oraz architektonicznej. Dla tych 

osób wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 

kserokopie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia z właściwych izb 

samorządu zawodowego - najpóźniej w momencie podpisania Umowy. Wykonawca 

zapewni zaprojektowanie oraz sprawdzenie projektu w zakresie przewidzianym 

przepisami prawa, 
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d. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dokumentacji 

budowlanych/rozbiórkowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 

ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 roboty podobne do przedmiotu zamówienia. Za 

prace podobne, Zamawiający uzna wykonanie dokumentacji 

budowlanych/rozbiórkowych o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 20 tys. zł. 

brutto każde. Należy przedstawić dokumenty, potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane należycie np. referencje od zamawiających. 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Kryterium wyboru jest najniższa cena brutto. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający 

podpisze umowę – załącznik nr 2 do zapytania, w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami: 

Jarosław Szczerbatko, jszczerbatko@ums.gov.pl, tel. (091) 44-03-451, 

Leszek Gradzik, lgradzik@ums.gov.pl, tel. (091) 44-03-451. 

 

6. Oferta powinna zawierać: 

Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego.  

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2016 r do godziny 12.00 na 

adres: Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. 

Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem:  (oferta na „Remont budynku Punktu 

Obserwacyjnego w Świnoujściu - dokumentacja projektowa – nie otwierać przed 

19.04.2016 r. godz. 12.00”). 

 

8. Załączniki do oferty: 

a. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 

b. wzór Umowy – załącznik nr 2, 

c. zdjęcia obiektu – załącznik nr 3, 

d. ekspertyza techniczna stanu konstrukcji obiektu wieżowego, opracowana przez 

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, grudzień 2012 - załącznik nr 4, 

e. formularz „oferta cenowa” – załącznik nr 5, 

f. formularz „oświadczenie Wykonawcy” – załącznik nr 6. 
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9. Informacje dodatkowe:  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 04.11.2016 r. 

Na etapie składania ofert, istnieje możliwość wizji lokalnej w/w obiektu przy udziale 

Zamawiającego, wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu obecności przez 

Wykonawców   (termin oględzin godz. 10.00, w dniu 12.04.2016 r.). W związku z tym, 

informację taką należy zgłosić min. 3 dni wcześniej telefonicznie w/w przedstawicielom 

Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 

 

     Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
 

...……………………………………………………… 
 

 
 
 


