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                   Szczecin, dnia 05 maja 2016 roku 
  
 
Znak sprawy:PO-II-379/ZZP-2/141/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

BONe III - 3791/4/1/16 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 
 

 
    Zapytanie ofertowe 
 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:  
1. Remont hali warsztatowej w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu,               

ul. Fińska  5. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

� zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ponad 5-10 m ponad podłogą 
– 1692,20 m2 

� uzupełnienie ścian, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej – 35,20 m2 

� gruntowanie podłoża – powierzchnie pionowe – 1692,20 m2 
� ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – 579,84 m2 
� położenie tynków – 1408,21 m2 
� demontaż starej umywalki, montaż zlewozmywaka metalowego, położenie 

płytek – 2,25 m2  
� zeskrobanie starej farby olejnej z drzwi metalowych  - 51,84 m2 
� pomalowanie drzwi metalowych farba olejną - 51,84 m2 
� dwukrotne malowanie farba emulsyjną powierzchni wewnętrznych – podłoży 

gipsowych z gruntowaniem  - wysokość ponad 5 do 10 m – 1692,94 m2, na 
wysokości lamperii zmiana koloru wg ustaleń z Zamawiającym 

� dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociągowych, kanalizacyjnych           
i gazowych – 70 m 

� miniowanie powierzchni metalowych szpachlowanych jednokrotnie – rury 
wentylacyjne, drobne elementy metalowe – 10 m 

� dwukrotne malowanie krat i drabin z prętów prostych – 1,8m 
� mycie okien po pracach malarskich - 172,52 m2. 
� prace na wysokości. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 
 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – najniższa cena brutto oferty na 

całość zadania. 
5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
     Arabella Wojtasiewicz, tel.91/4403538, email:awojtasiewicz@ums.gov.pl 
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6. Oferta powinna zawierać: 
a. nazwę Wykonawcy, 
b. adres Wykonawcy, 
c. cenę netto, 
d. stawkę podatku VAT, 
e. cenę brutto, 
f. termin wykonania zamówienia – 30 dni roboczych, 
g. okres gwarancji – 3 lata od dnia odbioru na wykonane prace  
h. podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
i. zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym 

do zapytania wzorze umowy. 
 

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2016 roku do 
godziny 15.00 na adres: Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana  Batorego 4, 
70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: 
”Oferta na remont hali warsztatowej w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego                    
w Świnoujściu, ul. Fińska 5”. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 10.05 2016 
roku w godz. 10.00 – 12.00. Udział w wizji jest obowiązkowy.  

 
8. Załączniki do oferty: 

załącznik nr 1 – przedmiar robót 
załącznik nr 2 – warunki umowy. 

9. Informacje dodatkowe: 
- prace mają być wykonywane w dniach roboczych pn - pt w godz. 7.00 – 

15.00, 
           - Zamawiający nie zapewnia sprzętu do prac na wysokości, 
           - warunki płatności – przelew 14 dni. 
 
 

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

W załączeniu: 
1. załącznik nr 1 - przedmiar robót 
2. załącznik nr 2 – warunki umowy 
 
 
 


