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

Znak sprawy: PO.II.3791.241.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

DBM.63251.2.19.ZN(3)
(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

1. Wynajem i świadczenie usługi spycharką wraz z obsługą operatorską na terenie pola
refulacyjnego D.
2.

Opis przedmiotu zamówienia:
Powierzchnia całkowita pola wynosi 90,5 ha.
Pole podzielone jest groblami ziemnymi na trzy kwatery:
południową o pow. 12 ha (groble zewnętrzne 1280 m, groble osadnika 660 m),
środkowa o pow.53,76 ha (groble zewnętrzne 3640 północna o pow. 11,47 ha w tym
8,58 ha teren dzierżawiony od nadleśnictwa
Dojazd do obiektu drogą leśną od m. Karsibór i dalej wzdłuż Kanału Piastowskiego w
kierunku południowym do falochronów wyjściowych na Zalew, po wcześniejszej
zgodzie od Nadleśnictwa w Międzyzdrojach.
Praca sprzętu będzie polegać na mechanicznym karczowaniu zakrzaczeń, niwelacji
terenu i przygotowania go pod budowę nowych wałów dzielących kwatery.
Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy.
Wynajem i świadczenie usługi spycharką wraz z obsługą operatorską na terenie pola
refulacyjnego D. Praca jednostki sprzętowej odbywać się będzie na całym terenie pola
refulacyjnego D, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że ilości godzin najmu wskazana w formularzu oferty jest
jedynie wskaźnikiem szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty,
porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wartość rzeczywistego wynajmu nie przekroczy łącznej wartość usługi najmu sprzętu
budowlanego podanej w umowie.
Wykonawca powinien zapewnić gotowość sprawnego sprzętu – spycharki, w
godzinach od 7:00 do 15:00 w okresie obowiązywania umowy.
W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy (z przyczyn
niezależnych od niego) jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą w czasie
nie dłuższym niż 8 godziny od zaistnienia awarii wynajmowanej jednostki, przy czym
podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w
zapytaniu ofertowym, zdolne do wykonania zleconego zadania.
Operatorzy oraz kierowcy powinni posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia
danego typu maszyny/pojazdu.
Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do
świadczenia opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki
sprzętowej jak i osoby operatora.
3. Wymagania sprzętowe:
1. Moc silnika min.: 99/135 Kw/HP
2. Pojemność lemiesza min. 2,7 m3
3. Wymiary lemiesza 3,35 x 1,11 (m x m)
4. Masa eksploatacyjna >13 t.

3.

Warunki udziału w postępowaniu*
Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski w Szczecinie
nałożył kary umowne w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
Najniższa cena

4.

Kryteria wyboru oferty
najkorzystniejszej

5.

Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z
Wykonawcami

6.

Oferta powinna zawierać:

Zbigniew Nowak tel. 091 44 03 233

nazwę Wykonawcy
adres Wykonawcy
cenę netto za godzinę pracy sprzętu
cenę netto za całość wynajmu ( 5 dni po 8 godzin = 40 godzin)
stawkę podatku VAT
cenę brutto
cenę brutto za całość wynajmu ( 5 dni po 8 godzin = 40 godzin)
termin wykonania zamówienia: 12 grudnia 2019r.
okres gwarancji*
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
warunki płatności – zawarte w załączonym do zapytania wzorze umowy*.
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy*.
m) 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)
k)
l)

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: (oferta na Wynajem i świadczenie usługi spycharką wraz z
obsługą operatorską na terenie pola refulacyjnego D).
(tytuł zamówienia)

8.

Załączniki do oferty*
Załącznik nr 1 - Wzór umowy.
Załącznik nr 2 - 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

