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

Tytuł zamówienia:
Roboty konserwacyjno-remontowe oznakowania nawigacyjnego Dalba na S od
wyspy Żurawiej

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 4– Opisem przedmiotu zamówienia

3.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować co najmniej
jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika budowy posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności hydrotechnicznej bez
ograniczeń lub uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną
składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany
za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
spełniać go łącznie.

4.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Najniższa cena brutto.

5.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami
Marcin Lenartowicz Kierownik Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie Tel. 91 44-03-334, e-mail: mlenartowicz@ums.gov.pl
Andrzej Szymański
Inspektor Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie Tel. 91 44-03-335, e-mail: aszymanski@ums.gov.pl

6.

Oferta powinna zawierać:
a)
b)
c)
d)

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto
stawkę podatku VAT

Stawka podatku, zgodnie z art. 83 ust.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.) za usługi związane
z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych wynosi = „0%”.
e) cenę brutto
f) okres ochrony gwarancyjnej
g) termin wykonania zamówienia
Okres wykonania zamówienia nie może przekroczyć terminu 2 grudnia 2019 r.
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
i) warunki płatności : zgodnie z załącznikiem nr 3 wzorem umowy
j) oświadczenie Wykonawcy że dysponuje przynajmniej jedną osobą przewidzianą na
Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
o specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnieniami konstrukcyjnobudowlanymi bez ograniczeń.
k) oświadczenie Wykonawcy że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż
100.000,00 zł i zobowiązuje się do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej w wyżej
wymienionym zakresie przez cały czas obowiązywania Umowy.
l) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 1)
m) wypełnioną ofertę cenową stanowiącą (załącznik nr 2).
7.

Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok.130 z dopiskiem:
Oferta na Roboty konserwacyjno-remontowe oznakowania nawigacyjnego Dalba
na S od wyspy Żurawiej w terminie 8 dni kalendarzowych liczonych od dnia
następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie możliwość wizji lokalnej na obiektach,
stanowiący przedmiot remontu. Osoby uczestniczące z ramienia Wykonawcy w wizji
lokalnej zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu w tym zakresie.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 18.10.2019 2019 r o godz.: 9.00
Miejsce spotkania :
Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
ul. Światowida 16 c
71-727 Szczecin
Osoby do kontaktu :
Marcin Lenartowicz (kom. 609 690 427 tel. +48 91 44 03 334)
Andrzej Szymański (kom. 665 351 039 tel. +48 91 44 03 335)

8.

Załączniki do oferty
Załącznik nr 1 - druk oświadczenia RODO
Załącznik nr 2 - oferta cenowa
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – przedmiar poglądowy
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

