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Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający, Dyrektor  Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin  
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Remont budynku socjalno-magazynowego  
w OOW Dziwnów, ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów o raz pokoi socjalnych   
w OOW Niechorze, ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze” .                                     

 
I.   Opis przedmiotu zamówienia  

 
    Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

a) demontaż i powtórny montaż boazerii – 25,51 m², 
b) rozebranie okładziny ściennej z glazury – 5,79 m² 
c) demontaż starego brodzika, zamontowanie brodzika z kabiną natryskową i baterią 

natryskową - 1 szt, 
d) wymiana posadzek z tworzyw sztucznych – 6,32 m², 
e) zeskrobanie i zmycie farby w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni  

pod malowanie – 305,53 m², 
f) skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach – 1,00 m², 
g) zaprawienie bruzd  na ścianach – 150,00 m, 
h) gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów – 305,53 m² 
i) malowanie dwukrotnie farbą ftalową stolarki drzwiowej – 3,80m², 
j) rozebranie opaski betonowej – 2,623 m³, wykonanie wykopów w gruncie  

kat. I-II – 15,560 m³, 
k) odgrzybianie ścian, izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej – 12,80 m², 
l) zasypanie wykopów ziemią -12,80m³, 
m) uzupełnienie tynków elewacji 1,63 m², 
n) wymiana odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej – 3,50 m 
o) wywóz gruzu – 2,00 m³ 

 
 

Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego.. 

 
II.  Warunki udziału w post ępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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2. Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy – załącznik nr  3  do zapytania 
ofertowego.. 

 
III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający  podpisze 
umowę – załącznik nr 4  do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

 
IV. Sposób przygotowania oferty  
 
Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 
 
V.  Osoba/y upowa żniona/e do kontaktów z Wykonawcami  
 
Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański tel. 91 4403271 
e-mail: ssobanski@ums.gov.pl 
 

 
VI.    Miejsce i termin zło żenia oferty  
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28 kwietnia  do godz. 12.00 na adres: 
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół ds. Zamówień 
Publicznych, pok. nr 110 z dopiskiem: (oferta na : „Remont budynku  
socjalno-magazynowego w OOW Dziwnów oraz pokoi socj alnych  w OOW Niechorze”. 
 
VII. Załączniki do oferty  
 
1. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


