
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

 

Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/58/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

            KPe-III-379/1/2/16 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 
 
 

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

1. Tytuł zamówienia: Odbiór wód zaolejonych z Morskiej Przystani Rybackiej w 
Międzyzdrojach i Morskiego Portu Rybackiego w Lubinie 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi w zakresie odbioru odpadów 
olejowych i ich mieszanin z: 
 
1) Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach ul. Promenada Gwiazd 17, 72-500 
Międzyzdroje  
2) Morskiego Portu Rybackiego w Lubinie ul. Portowa 2, 72-500 Międzyzdroje w tym: 
- odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych ( odpady ropopochodne, wody zęzowe, 
inne oleje silnikowe i przekładniowe itp.), 
- odbiór odpadów stałych ( filtry olejowe, sorbenty, materiały filtracyjne, materiały 
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i olejowymi, opakowania zaolejone 
itp.) 
- czyszczenie i odbieranie osadów ze zbiorników. 
 
Częstotliwość usługi – 1 raz w roku. 
 
Informacja o pojemności zbiorników w porcie i przystani: 
1) Międzyzdroje : 1x 3,0 m³ 
2) Lubin: 1x1,5 m³ 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu* 
 

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej do dnia podpisania umowy 
zobowiązany będzie do przedstawienia decyzji (certyfikatu) niezbędnej do 
prowadzenia działalności w zakresie odbioru, transportu, a także unieszkodliwiania 
odpadów ropopochodnych oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie usług w 
zakresie odbioru odpadów ropopochodnych na terenie Gminy Międzyzdroje. 
 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
 

Najniższa cena 
 
 
  



5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami 
 

Zbigniew Marcinkiewicz tel. 913213662 wew. 24 
 
6. Oferta powinna zawierać: 

 
a) nazwę  Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto i brutto 

Oferta cenowa powinna zawierać: 
- stawkę za odbiór 1m³ wód zaolejonych 

  - stawkę za odbiór 1m³ zanieczyszczeń stałych ( filtry, sorbenty itp.) 
 - stawkę za usługę czyszczenia zbiornika 1,5 m³ i 3,0 m³ (oskrobanie i 
wybieranie osadów ) 
 - koszty transportu  
 - łączny koszt wszystkich w/w usług za cały okres trwania umowy obejmujący  
 3 lata z częstotliwością wykonania usługi raz w roku. 
d) stawkę podatku VAT 
e) termin wykonania zamówienia od dnia  01.04.2016 r. do dnia 31.03.2019 r.   
f) okres gwarancji *- nie dotyczy 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. – nie dotyczy 
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty  
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29 marca 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 Odbiór wód    
zaolejonych z Przystani w Międzyzdrojach i Portu w Lubinie) 

           (tytuł zamówienia)  

            
8. Załączniki do oferty * nie dotyczy 
 
9. Informacje dodatkowe * 

 
Stawki w/w usług uwzględniać muszą koszty załadunku, rozładunku, koszty utylizacji, 
unieszkodliwienia odpadów lub odzysku odpadów ropopochodnych oraz wszelkie koszty 
nieujęte w zapytaniu mające wpływ na cenę końcową usługi. 

 
 
 

*- o ile dotyczy 

 
 

 


