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Zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,               
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac 
związanych z zabezpieczeniem Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim         
w Morskim Porcie w Lubinie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ekspertyzie 
Technicznej autorstwa F. Zjawina, Usługi Projektowe - Budownictwo 
Hydrotechniczne. 

 

1. Tytuł zamówienia: zabezpieczenie Nabrzeża Południowego w Basenie 
Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
1) montaż za pomocą kotew chemicznych 32 sztuk barier drogowych typu;   

U-11a, U-12a lub podobnych, dł. 200 cm, śr. rur nośnych 60,3 mm               
z prętami pionowymi lub dwupoziomowych, zamocowanych do 
nawierzchni betonowej nabrzeża na stopach (cztery kotwy w każdej stopie)                    
o kolorystyce biało-czerwonej lub żółtej, wystających 110 cm od podłoża, 
które nie pozwolą na podjeżdżanie do nabrzeża pojazdom          
mechanicznym – zgodnie z załączonym w Ekspertyzie planem oznaczenia 
strefy i montażu barier. 

2) montaż za pomocą kotew chemicznych jednej barierki drogowej typu;       
U-11a, U-12a lub podobnej, dł. 0.7m, śr. rur nośnych 60,3 mm z prętami 
pionowymi lub dwupoziomowej do nawierzchni betonowej pomostu 
cumowniczego, na stopach (cztery kotwy w każdej stopie) o kolorystyce 
biało-czerwonej, wystającej 110 cm od podłoża, która odgrodzi część 
pomostu wyłączoną z cumowania łodzi – zgodnie z załączonym                 
w Ekspertyzie planem oznaczenia stref i montażu barier. 

3) wydzielenie przez namalowanie farbą DUROBET na nawierzchni 
betonowej (czerwone linie o szer. 20 cm) strefy do wyładunku ryb gdzie 
cumowanie łodzi i rozładunek ryb jest dozwolony -  zgodnie z załączonym        
w Ekspertyzie planem oznaczenia strefy i montażu barier. 

4) montaż trzech tablic informacyjnych o treści „STREFA ZAKAZU RUCHU 
SAMOCHODOWEGO” (litery koloru białego na czerwonym tle) z blachy 
ocynkowanej o wymiarach 600x400 mm, zamocowanych taśmą stalową 
bezpośrednio do barierek – w miejscach zgodnych z załączonym w 
Ekspertyzie planem oznaczenia stref, montażu barier i tablic 
informacyjnych. 

5) montaż tablicy informacyjnej na istniejącej barierce ochronnej przy 
pomoście cumowniczym o treści „ZAKAZ CUMOWANIA” o wymiarach 
600x400 mm (litery koloru białego na czerwonym tle), widocznej od strony 
wody. Tablica powinna być zamontowana w strefie pomostu i nabrzeża 
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wyłączonej z cumowania łodzi  - zgodnie z załączonym w Ekspertyzie 
planem oznaczenia stref, montażu barier i tablic informacyjnych. 

3.  Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.     
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 

najniższa cena  wykonania prac. 
5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,         

Gł. Specjalista Marek Barwiński tel. 91 4403 495 tel. kom. 605844114. 
6. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto, 
4) stawkę podatku VAT: 0% – roboty związane z utrzymaniem akwenów portowych   

(Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług –        
Dz. U.  2017 poz. 1221 z późn. zm).    

5) cenę brutto, 
6) termin wykonania zamówienia: do 14 grudnia 2018 r, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy. 

7.  Miejsce i termin złożenia oferty: w zamkniętej kopercie do dnia 19 listopada 2018 r. do   

godz. 15.00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 

Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego pok.130 z dopiskiem „Zabezpieczenie 
Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie” 

8.  Załączniki do oferty: 
     1)    Oświadczenie RODO. 
9.  Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik:: 
      1) Wzór umowy  
  Rozdzielnik: 

1) a/a 
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