
  Załącznik nr 4    
do Regulaminu 

  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
  
Znak sprawy:  
PO-II.2630.31.21 
 (numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
DBM.6333.2.21.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  

 Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych pól refulacyjnych UMS 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 a. Odszukanie geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i pionowej, założenie 
oraz pomiar osnowy pomiarowej poziomej i wysokościowej (x,y,z), potrzebnej 
do wykonania aktualizacji mapy sytuacyjno – wysokościowej, 

b. Pomiar sytuacyjno - wysokościowy pola refulacyjnego ze wszystkimi pracami 
potrzebnymi do jego zrobienia, 

c. Wykonanie modelu 3D istniejących obwałowań na podstawie wykonanego 
pomiaru, 

d. Wykonanie hipsometrii pojemności kwater, 

e. Obliczenie długości wszystkich wałów okalających pole refulacyjne  
z podziałem na kwatery i zaznaczeniem na inwentaryzacji, 

f. Obliczenie powierzchni i objętości kwater pól refulacyjnych, 

g. Wyniki należy opracować i przedstawić zarówno na rysunkach jak też  
w tabelach, 

Przekazanie wyników opracowanych na podstawie pomiarów, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz po jednej 
edytowalnej wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg na każde pole refulacyjne 
osobno. 

 

 

3. Symbol kategorii CPV: 

71250000-5 

 

 

 

 

 



4. Warunki udziału w postępowaniu*  

 
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na inwentaryzacji 
sytuacyjno-wysokościowej, których wartość była nie mniejsza niż 50.000,00 zł brutto 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 

 

5. Kryteria wyboru oferty: najkorzystniejszej 

Najniższa cena 
 

 

6. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami 

Zbigniew Nowak tel. 91 44 03 233 

 

 

 

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę PLN netto 
d) stawkę podatku VAT – 23% 
e) cenę PLN brutto 
f) termin wykonania zamówienia do dnia 14.05.2021r. 
g) okres gwarancji* - nie dotyczy 
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy 
j) 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). 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 18.03.2021r. z dopiskiem: 
Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych pól refulacyjnych UMS 

 

9. Załączniki do oferty* 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, 

- wykaz dwóch prac polegających na inwentaryzacji sytuacyjno-
wysokościowej, których wartość była nie mniejsza niż 50.000,00 
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). 
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10. Informacje dodatkowe*  

  

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

                                                                         

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                         
                                                  Wojciech Zdanowicz 

 
                  

Dyrektor     
                                         Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                           /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/                         

 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby 
upoważnionej 

  
 

* - o ile dotyczy  
 



 

................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

...........................................................................  
      (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
1) 

rozporządzenie 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 


