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           Wzór 

Zapytanie ofertowe 
 

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 

Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Tytuł zamówienia:  

Remont w zakresie wymiany i modernizacji skorodowanej konstrukcji stalowej 

nadwodnej znaku nawigacyjnego „Dalba na S od Wyspy Długi Ostrów” 

     Opis przedmiotu zamówienia: 

           Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane dokumenty określa  

           załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena. 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Marcin Lenartowicz, tel. 91 4 303 334 

b) Andrzej Szymański , tel. 91 4 403 335 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 

b) adres Wykonawcy, 

c) cenę netto,  

d) stawkę podatku VAT = 0% 

e) cenę brutto, 

f) termin wykonania zamówienia, 

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

h) zatwierdzony projekt umowy, 

i) podpisane oświadczenie RODO. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:  

            Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.08.2018 r. do godziny 15:00,  

            na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  

            70-207 Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu pokój 130 z dopiskiem:  

             

Remont w zakresie wymiany i modernizacji skorodowanej konstrukcji stalowej 

nadwodnej znaku nawigacyjnego „Dalba na S od Wyspy Długi Ostrów” 

       



7. Załączniki do oferty: 

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

załącznik nr 2 – oferta wykonawcy,  

załącznik nr 3 – wzór umowy, 

załącznik nr 4 -  dokumentacja techniczna w zakresie : 
 
-  projekt techniczny „Remont w zakresie wymiany i modernizacji skorodowanej  
     konstrukcji stalowej nadwodnej znaku nawigacyjnego Dalna na S od wyspy Długi  
     Ostrów” z lipca 2018 r., 
-    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z lipca 2018 r,   
-    przedmiar robót z dnia 11.07.2018 r., 

 Uwaga :  

Powyższa dokumentacja dostępna jest na stronie www.ums.gov.pl  

 Zakładka „Zamówienia Publiczne › Aktualne › Do 30 tys. Euro” 

 

załącznik nr 5  – oświadczenie RODO. 

 

 

 

 

Podpis Dyrektora Urzędu Morskiego  

lub osoby upoważnionej  

 

 

………………………………………….. 

http://www.ums.gov.pl/

