Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17„Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”

Znak: OW.3791.1.19.PL(1)

Szczecin, dnia 15 marca 2019 r.

PO-II.3791.25.19

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

Sporządzenie
dokumentacji
geodezyjnej
dla
odcinka brzegu morskiego
w miejscowości Dziwnów km: 388,30-390,00 w ramach projektu „Zabezpieczenie
zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża".

2.

UWAGA: Niniejsze zadanie stanowi element projektu „Zabezpieczenie zagrożonych
odcinków zachodniego wybrzeża”, a realizowanego w ramach PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Realizacja zamówień objętych niniejszym
postępowaniem będzie finansowana w ramach środków Unii Europejskiej z ww Programu.

3.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

4.

Opis Przedmiotu Zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
a) Obliczenie współrzędnych punktów bazowych i punktów kierunkowych przekrojów.
b) Wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego plaży i odmorskiej skarpy wydmy
metodą przekrojów (gęstość profilowania – co 50 m, kierunek profilowania – prostopadły do
średniego przebiegu linii brzegu).
c) Sporządzenie wektorowej mapy strefy brzegowej z zaznaczeniem kierunków wykonanych
przekrojów oraz rysunków przekrojów poprzecznych.
d) Poprzeczny zakres opracowania przekrojów oraz mapy obejmuje: od górnej krawędzi klifu
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do rzędnej dna morskiego -0,5 m.
5.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia wykonawców oraz sposób
weryfikacji spełniania warunków: Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.

6.

Jedynym kryterium wyboru jest najniższa cena wykonania wytycznych do sztucznego
zasilania brzegu – Cena 100%.

1) Wynagrodzenie należy skalkulować jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, a opisanych w
szczególności w OPZ do - zał. 1 do Zapytania ofertowego.

2) Sposób wyboru oferty - Według wzoru: Najniższa cena brutto/cenę brutto oferty
ocenianej x waga kryterium (100%) i x 100.

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę
punktów.
7.

Osobą
upoważnioną
do
kontaktów
(tel. 91 44 03 435, kom. 605 68 60 54).

8.

Dodatkowe informacje:

z

Wykonawcami

jest

Paweł

Legień,

1) Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z projektem umowy załączonym do
niniejszego zapytania.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli
umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych, to konieczne
jest złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy.
3) W celu potwierdzenia sposobu reprezentacji Wykonawcy zaleca się wskazanie w ofercie
adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z których zamawiający
może pobrać samodzielnie odpis z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
4) Zaleca się by do oferty dołączyć podstawowe informacje na temat wykonawcy
prezentujące w szczególności profil działalności, dotychczasowe doświadczenia,
charakterystykę wykonawcy.
5) Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6) Zamawiający informuje, że jest uprawniony do weryfikacji wszystkich informacji, jakie są
podawane przez Wykonawców. Jeżeli efektem prowadzonej weryfikacji będzie
przykładowo stwierdzenie celowego podawania nieprawdziwych informacji Zamawiający
odrzuci ofertę wykonawcy.
7) Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców uzupełniania/wyjaśnienia
dokumentów, składania wszelkich wyjaśnień w zakresie związanym z prowadzonym
postępowaniem. Wyjaśnienia mogą dotyczyć przykładowo warunków udziału w
postępowaniu czy też zaoferowanego wynagrodzenia. W tym zakresie wynagrodzenia
pomocnicze zastosowanie znajduje art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców.
Szczegółowe regulacje dotyczące udziału podwykonawców w realizacji świadczenia
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania.
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9. Miejsce i termin złożenia oferty.
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 22 marca 2019r. włącznie, w wersji
elektronicznej na adres poczty elektronicznej kancelaria@ums.gov.pl w postaci:
a) skanów podpisanych dokumentów,
b) lub w wersji papierowej na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego
4, 70-207 Szczecin, Kancelaria Urzędu pok. 130 z dopiskiem oferta na „Sporządzenie
dokumentacji geodezyjnej do sztucznego zasilania w rejonie km 388,30-390,00 w
ramach projektu „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża"
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Za chwilę złożenia oferty uznaje się wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego. W
przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej za chwilę złożenia
oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na pocztę elektroniczną Zamawiającego a
nie chwilę nadania wiadomości przez Wykonawcę.
10. Termin wykonania zamówienia: Do 21 dni do daty zawarcia umowy.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Wojciech Zdanowicz
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

Załączniki:
1.

Formularz Oferty

2.

Wzór umowy.
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