Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO-II.3791.56.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

DBM-II.63208.1.19.AM(5)
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

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

Tytuł zamówienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla realizacji zadania pod nazwą:
Przebudowa nabrzeży postojowych rybackich nr 1 i 2 w Trzebieży
2.

Opis przedmiotu zamówienia
Stanowi załącznik nr 1

3.

Warunki udziału w postępowaniu*
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwa projekty na
wykonanie bądź przebudowę lub remont budowli hydrotechnicznych: falochrony,
nabrzeża, pirsy, pomosty przystaniowe, o wartości nie mniejszej niż 60.000,- zł brutto
każdy. (wzór - załącznik nr 3 – Wykaz usług).
Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski w Szczecinie
nałożył kary umowne w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

4.

Kryteria wyboru ceny najkorzystniejszej
Najniższa cena

5.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
Aleksandra Miklas, tel. 609027227

6.

Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT: 23%
cenę brutto
termin wykonania zamówienia: 31.03.2020 r.
okres gwarancji*
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy*.
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

7.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych

od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu, 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 Wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą: „Przebudowa nabrzeży
postojowych rybackich nr 1 i 2 w Trzebieży”).
(tytuł zamówienia)

8.

Załączniki do oferty*
a.
b.

9.

Wypełniony Załącznik nr 3 – wykaz prac.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór – Załącznik nr 4)

Informacje dodatkowe*
brak
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym

* - o ile dotyczy
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