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Szczecin, dnia 19.05.2017 r. 
 
 

 

  
 
 

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

1. Tytuł zamówienia 
 
Usługa pomiaru hałasu w środowisku pracy na jednostkach pływających:          
s/v PLANETA, k/h MALWINA, mot. MAGDA, k/h HYDROGRAF-23,                         
k/h HYDROGRAF-26, mot. DOROTKA, mot. ŁM-UMS-9, mot. MIRKA, 
pogłębiarka MĄTWA oraz warsztatach Bazy Oznakowania Nawigacyjnego          
w Świnoujściu: warsztacie stolarskim, warsztacie obróbki skrawaniem. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pomiaru hałasu występującego na 
jednostkach pływających: s/v PLANETA, k/h MALWINA, mot. MAGDA, k/h 
HYDROGRAF-23,  k/h HYDROGRAF-26, mot. DOROTKA, mot. ŁM-UMS-9, mot. 
MIRKA, pogłębiarka MĄTWA oraz warsztatach Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu: warsztacie stolarskim, warsztacie obróbki 
skrawaniem. Podstawą badania jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 
16.02.2011 (Dz.U. nr 33 poz.166) w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz art. 228 § 3 Kodeksu Pracy. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu 

 
Aktualny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie badań akustycznych i hałasu w 
środowisku pracy, badań hałasu maszyn i urządzeń. 
 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - najniższa cena brutto oferty. 
 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
Janusz Michalski,  tel. 91 4403 540 email: jmichalski@ums.gov.pl    
Jerzy Czajkowicz, tel. 91 4403 541  email: jczajkowicz@ums.gov.pl 

 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto, 
f) termin wykonania zamówienia - uzgodniony z Zamawiającym  

(nie później niż do 14.07.2017 r.), 
g) okres gwarancji – nie dotyczy, 
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

Znak sprawy:  PO-II-379/ZZP-2/192/17  
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

                     BONe -II-2600/09/01/17 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
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i) warunki płatności – należność za wykonanie pomiarów zostanie 
uregulowana przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,  

j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 
zapytania wzorze umowy. 

 
7. Miejsce i termin złożenia oferty  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 31.05.2017 r. do godziny 
15:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130  z dopiskiem:  
„Oferta na usługę pomiaru hałasu w środowisku pracy na jednostkach 
pływających i warsztatach BONe” 

              
8. Załączniki do oferty: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja pomiaru – z wyceną poszczególnych jej  punktów, 
                
Załącznik nr 2 – Potwierdzona kserokopia aktualnego certyfikatu akredytacji   
laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w 
zakresie badań akustycznych i hałasu w środowisku pracy, badań hałasu 
maszyn i urządzeń. 

 
9. Informacje dodatkowe: 

a) wycena prac musi obejmować wszystkie, poszczególne punkty 
specyfikacji pomiaru hałasu, w przypadku braku wyceny któregokolwiek 
punktu, oferta będzie uważana jako nieważna, 

b) miejsca postoju jednostek pływających:   
 Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu - ul. Fińska 5, 
 Obchód Ochrony Wybrzeża Karsibór w Świnoujściu - ul. Barkowa 5, 
 Port w Dziwnowie - ul. Osiedle Rybackie 16H,  
 Port w Mrzeżynie - ul. Portowa 6. 

 
W załączeniu: (2 szt.) 
1. załącznik nr 1 – specyfikacja pomiaru hałasu. 
2. załącznik nr 2 – wzór umowy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


