URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Szczecin, dnia 7 październik 2019 rok

Znak sprawy: PO.II.3791.208 .19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
GA-IV.3791.15.19.MK(1)
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Wg. rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia
”Remont pomieszczeń w budynku Kapitanatu Portu w Szczecinie, 71-603 Szczecin,
ul. Jana z Kolna 9 - roboty malarskie i posadzkarskie oraz częściowe zbicie tynków
w korytarzu budynku kapitanatu oraz położenie nowych tynków.”
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynku
Kapitanatu Portu w Szczecinie, 71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 9 - roboty
malarskie i posadzkarskie polegające na częściowym zbiciu tynków
w korytarzu budynku kapitanatu, ich uzupełnienie wraz z malowaniem oraz
remont 3 pomieszczeń biurowych kapitanatu polegający na ich malowaniu
i remoncie, w tym zerwanie w jednym pomieszczeniu wykładzin dywanowych
i położenie paneli podłogowych.”
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Budynek administracyjny Kapitanatu Portu w Szczecinie, ul Jana z Kolna 9,
71-603 Szczecin:
a. Korytarz:
 odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, plastrach
o powierzchni odbicia 5m2 17.30+21,20 ściana
korytarza z pęknięciami - 38,500,
 ługowanie farby olejnej z tynków ścian – 89,290,
 zeskrobanie i mycie starej farby w korytarzu – 33,310,
 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowanych nierówności -122,600,
 uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen.wap. na ścianach i słup. prostok. na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m 2
w jednym miejscu), - 38,500,
 gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie pionowe –
161,100,
 dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o dużej odporności na
zabrudzenia i łatwo zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian

( o wysokości 1,70 m – 106,590,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian – 54,510,
 zasłanie podług folią polietylenową wraz z jej usunięciem – 64,160,
 zabezpieczenie drzwi i żaluzji folią i jej usunięcie -30,600,
 mycie po robotach malarskich drzwi – 30,600,
 mycie po robotach malarskich posadzek – 64,160,
b. Pomieszczenia biurowe:
 demontaż i ponowny montaż zabudowy w pomieszczeniu 102 -1,000,
 zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2 , pomieszczenie: 102, pomieszczenie 121, pomieszczenie
119 – razem: 248,434,
 skasowanie wykwitów (zacieków) – 2,300,
 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków, poszpachlowanie nierówności w pomieszczeniach: 102,121,119 –
razem: 248,434,
 zerwanie z posadzki wykładzin dywanowych – 51,610,
 rozbiórka cokołu z wykładziny – 27,560,
 wykucie z muru klatek wentylacyjnych - w pom. 102-2, pom. 121 -1,
pom.119-1, - razem 4,000
 gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome w
trzech pomieszczeniach:102, 121, 119 – razem -81,750
 gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi –powierzchnie pionowe –
razem 166,690,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów – wszystkie pomieszczenia – razem 81,750,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian – wszystkie pomieszczenia – razem 166,690,
 dwukrotne malowanie farbą ftalową rur o śr. do 50 mm w trzech
pomieszczeniach – razem 39,000,
 zasłanie podłóg folią polietylenową wraz z jej usunięciem – w trzech
pomieszczenia – razem 81,750,
 zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folią i jej usunięcie w
trzech pomieszczeniach – razem 32,479,
 mycie po robotach malarskich okien – razem 26,480,
 mycie po robotach malarskich drzwi – razem 6,000,
 mycie po robotach malarskich posadzek – razem 81,750,
 posadzki z paneli podłogowych z wykonaniem podkładu z tworzyw
sztucznych i warstwy gąbki, panele klasy minimum AC IV wsp do R=1,5 –
51,610,
 rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokolików w
pom. 121,119, - razem 30,140
 uzupełnienie posadzki z deszczułek z odzysku, mocowanie na lepik w
pomieszczeniach 121, 119 – razem 21,140,
 uzupełnienie posadzki o pow. do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek
dębowych lub jesionowych o grub. 22 mocowanych na lepik – 9,000,
 ocyklinowanie
posadzek
z
deszczułek
malowanych
lakierem
chemoutwardzalnym w pom. 121 i 119 – razem 30,140,
 lakierowanie posadzek i parkietów – razem 30,140,
 pastowanie posadzek i parkietów – razem30,140,
 usunięcie z I piętra gruzu – tynk, wykładziny-1,450,
 wywóz gruzu kontenerem o poj. 2m3

3. Warunki udziału w postępowaniu*

- nie dotyczy

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , Zamawiający podpisze umowę –
załącznik Nr 4 do zaproszenia
w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:
Mirosław Wojciech Kozik tel. 91 4403 466, kom. 609510440 mail:wkozik@ums.gov.pl
6. Oferta powinna zawierać:
nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT
cenę brutto
termin wykonania zamówienia – 3 miesiące od podpisania umowy
okres gwarancji*- 24 miesiące
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) –załącznik nr 5
l) formularz oferty- załącznik nr 2
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3
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 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: „Remont pomieszczeń w budynku
Kapitanatu Portu w Szczecinie, 71-603 Szczecin, ul. Jana z Kolna 9 - roboty
malarskie i posadzkarskie”.

8. Załączniki do oferty.
1.

Przedmiar robót

zał. Nr. 1

2.

Formularz oferty

zał. Nr. 2

3. Oświadczenie wykonawcy

zał. Nr. 3

4. Wzór umowy

zał. Nr. 4

5. Oświadczenie wykonawcy

RODO

zał. Nr. 5

9. Informacje dodatkowe*

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na
każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.

Wojciech Zdanowicz
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/
……………………………………………………………
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

