Załącznik nr 3
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy PO.II.2630.115.21
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

ON.II.2630.3.21MW
(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 cenowej na:
1. Tytuł zamówienia
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa nabrzeży wraz
z infrastrukturą w porcie Wolin
2. Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z rozdziałem 4 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) dla
zadania pn. Budowa nabrzeży wraz z infrastrukturą w porcie Wolin. Zadanie polegać będzie
na budowie dwóch nabrzeży w porcie Wolin, jednego wyposażonego w slip (lokalizacja przy
Marinie Wolin), drugiego wyposażonego w dwa pomosty pływające (lokalizacja przy
Elewatorze). Długość obu nabrzeży około 100 m.
3.Symbol kategorii CPV
71241000-9
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca uczestniczący w wykonaniu zamówienia musi posiadać uprawnienia budowlane
w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub równoważnej.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ich okazania
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Najniższa cena
6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Małgorzata Winnik – Specjalista ds. Budowli Wodnych i Batymetrii
e-mail: mwinnik@ums.gov.pl tel. 91 440-34-99
7. Oferta musi zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) podatek VAT
e) cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia: 20 dni od podpisania umowy
g) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
h) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
ofertowego wzorze umowy
j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu)
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 10.06.2021r.

z dopiskiem w temacie oferty Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowa
nabrzeży wraz z infrastrukturą w porcie Wolin.
9. Załączniki do oferty
Zał. nr 1 – Wzór Umowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie RODO
Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
10. Informacje dodatkowe
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielenia zamówienia publicznego
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