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Zapytanie ofertowe  /wzór/ 

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

1. Tytuł zamówienia:  

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 6/13,  obr ęb 3092 Szczecin, ul. 

Światowida 16c przy u życiu betonowych płyt drogowych i płyt YOMB wraz z 

utylizacj ą hałdy materiałów betonowych”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2  do zapytania ofertowego. 

      a) termin wykonania robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień:  

          30 listopada 2016r. 

      b) Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie trzech dni    

    od daty podpisania umowy. 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najni ższa cena 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Marcin Lenartowicz, tel. 609690427 

b) Szczepan Lambrecht, tel. 91 44 03 335 

5. Oferta powinna zawierać: 
 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT  

                  e)   cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
g)   okres gwarancji  
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do    
      zapytania wzorze umowy. 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:  

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 8 listopada 2016r . do godziny 12.00    

na adres:  

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-20 Szczecin. 

Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: „Oferta na utwardzenie 

powierzchni gruntu na terenie Bazy Oznakowania Nawi gacyjnego w Szczecinie”.   



       

7. Informacje dodatkowe:  

- Zamawiający umożliwi wykonanie wizji lokalnej  na placu przeznaczonym do utwardzenia  

potencjalnym Wykonawcom /cel: ocena ilości materiału betonowego do utylizacji, 

zapoznanie się z miejscem składowania płyt drogowych przewidzianych do powtórnego 

wbudowania , sposób realizacji transportu wewnętrznego na terenie Bazy/ po uprzednim 

potwierdzeniu obecności. 

- Obecność na wizji lokalnej należy potwierdzić telefonicznie: 091 44 03 334 lub 335 

lub  elektronicznie: e-mail:  mlenartowicz@ums.gov.pl  ; slambrecht@ums.gov.pl 

 

Załącznik nr 1  – wzór umowy 

Załącznik nr  2 – opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby 
upoważnionej  
 
……………………………………………… 
 

 
 


