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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 podwodnych prac 
spawalniczych polegających na  usunięciu  nieszczelności w stalowych ściankach Pirsu        
w basenie gospodarczym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu oraz Nabrzeża 
Barkowego w Kamieniu Pomorskim.  
 
1. Tytuł zamówienia: usuniecie nieszczelności stalowych ścianek pirsu i nabrzeża.  
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

1) usunięciu 2 nieszczelności w postaci wyciętych okien o wymiarach 7,0 cm x 6,5 cm       
i 7,5 x 6,5 cm w stalowej ściance szczelnej z profili typu Larssen od strony wschodniej 
Pirsu w basenie gospodarczym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu 
oraz 3 nieszczelności w postaci wyciętych okien o wymiarach 4,0 cm x 11,0 cm,         
7,5 cm x 6,0 cm i 5,0 cm x 11,0 cm w stalowej ściance szczelnej Nabrzeża Barkowego 
w Kamieniu Pomorskim. Naprawa przez zaspawanie nieszczelności blachą.  

2) wykaz i lokalizacja nieszczelności zgodnie z Atestami  Nurkowymi Nr 08/05/2018 r.        
i Nr 10/05/2018 r. autorstwa Nurek-Technika, Prace podwodne i hydrotechniczne, 
Sławomir Radaszewski, które Zamawiający przekaże Wykonawcy prac w dniu 
podpisania umowy.  

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu Atesty Nurkowe z wykonanych prac 
podwodnych związanych z usunięciem nieszczelności przy pirsie i nabrzeżu wraz         
z rejestracją wideo na nośniku DVD. 

4) Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu Zezwolenie             
na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich 
będących w jurysdykcji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

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 10 lipca 2018 r, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
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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 27 czerwca 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 „Prace podwodne 
przy pirsie w Świnoujściu i nabrzeżu w Kamieniu Pomorskim” 

 
8.  Załączniki do oferty - nie dotyczy. 
 
9.  Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki 1: 

1) Wzór umowy  
Rozdzielnik: 
    1) a/a 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


