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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:  

Remont dalby Żurawi Ostrów N. 

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:  

          31 października 2016r. 

      b) Zamawiający protokólarnie przekaże Wykonawcy do remontu znak nawigacyjny –  

          dalbę kardynalną  Żurawi Ostrów N w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy. 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najni ższa cena 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Marcin Lenartowicz, tel. 91 44 03 334, 609 690 427 

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  

/Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku  
od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) usługi objęte niniejszą umową 
korzystają ze stawki 0% 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 31 sierpnia 2016r . do godziny 12.00           

na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

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

     dalby Żurawi  Ostrów N”.   

       



7. Informacje dodatkowe:  

- Zamawiający przewiduje wizję lokalną na remontowanym znaku nawigacyjnym:  dalba   

   Żurawi Ostrów N. 

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

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

 

- Wykonawca powinien podać ilość osób, które przewiduje na wizji lokalnej dalby 

przewidzianej  do remontu, w celu rezerwacji odpowiedniej jednostki pływającej. 

- Miejsce spotkania: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16c. 

   Data spotkania:       25 sierpnia 2016r . 

   Godzina spotkania:  10.00 

 

Załącznik nr 1  – wzór umowy 

Załącznik nr  2 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik  nr 3  - projekt techniczny  

 

Wszystkie złączniki dostępne na stronie internetowej :  

www.ums.gov.pl, zakładka : Zamówienia Publiczne 

 
 

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

 
 


