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Według rozdzielnika

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1.

Tytuł zamówienia

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Prace
konserwacyjno-remontowe
Morskiego Portu w Nowym Warpnie

na

terenie

Miejscowe naprawy nawierzchni z kostki betonowej Zachodniego umocnienia brzegu
i Pirsu Pasażerskiego, likwidacja zapadliska gruntu na Nabrzeżu Przemysłowym,
renowacja powłok malarskich metalowych elementów wyposażenia Nabrzeża
Przemysłowego, Przystani promowej i dwóch dalb cumowniczych. Prace należy
wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego.
3.

Warunki udziału w postępowaniu*
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może być obciążony karami
umownymi z tytułu nieterminowego bądź nierzetelnego wykonania wszelkich prac na
rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykonawca, który
był obciążony w/w karami zostanie wykluczony z postępowania.
W związku z tym Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające rzetelne i terminowe
wykonanie wszelkich prac na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

4.

Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów
z Wykonawcami

Najniższa cena
Marek Barwiński, tel. 091 44
03 495
Grażyna Barańska, tel. 091
44 03 490

6.

Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT: 0%
cenę brutto

f)
g)
h)
i)
j)

7.

termin wykonania zamówienia: do dnia 10.05.2019r.
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym
do zapytania wzorze umowy*.
Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków wymienionych
w pkt 3.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie 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 prace konserwacyjnoremontowe na terenie Portu w Nowym Warpnie.
(tytuł zamówienia)

8.

Załączniki do oferty*
Załącznik nr 1 - Wzór umowy.
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

9.

Informacje dodatkowe*

brak

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy

