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Zapytanie ofertowe 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
1. Tytuł zamówienia  
Wykonanie Studium wykonalności i przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wraz 
z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Budowa pogłębiarki ssąco-refulacyjnej 
na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie".  
2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium wykonalności i dokumentów 
aplikacyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. " Budowa pogłebiarki ssąco-
refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie " starającego się o realizację 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020, z uwzględnieniem ewentualnej aktualizacji Studium wykonalności oraz 
dokumentów aplikacyjnych i wniosku o dofinansowanie realizowanych w ramach POIiŚ, 
do formatu jaki będzie wymagany w ramach Programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). 
 
Projekt  pn. "Budowa pogłębiarki ssąco - refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego 
w Szczecinie" obejmuje budowę w systemie zaprojektuj i wybuduj pogłębiarki ssąco – 
refulacyjnej. 
Jednostka przeznaczona do prowadzenia prac czerpalnych metodą Trailing Suction Hopper 
Dredger (pogłębiarka ssąca) w celu utrzymania przez UMS właściwych parametrów  torów 
wodnych do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej Szczecin, 
Świnoujście jak również Police, Stepnica, Darłowo czy Kołobrzeg 
Zadania jednostki: 
- załadowanie jednostki urobkiem poprzez rury ssące, 
- wyładunek urobku za pomocą wrót dennych, 
- wyładunek urobku na pole refulacyjne za pomocą połączeń rurowych zakończonych dyszą 
wylotową. 
 
Termin wykonania usług: 5 tygodni od podpisania umowy 
3.Symbol kategorii CPV  
71241000-9 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich sześciu lat, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy to w tym okresie wykonał: 
- co najmniej 2 prace polegające na sporządzeniu Studium Wykonalności dla projektów 
inwestycyjnych każdy o wartości nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł,   udokumentowane 
referencjami. Dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, nie musi 
składać Wykonawca jeżeli usługi te były realizowane na rzecz Zamawiającego tj. Urzędu 
Morskiego w Szczecinie. 
 
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 PLN, 
d)  stawkę podatku VAT, 
e)  cenę brutto PLN, 
f)   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
g) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

ofertowego wzorze umowy  
h)  wykazy usług - Zał. nr 3 
i) 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 17.09.2021r.  
z dopiskiem w temacie oferty Studium wykonalności i przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Budowa pogłębiarki 
ssąco-refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie".  
 
9. Załączniki do oferty 
 
Zał. nr 1 - Wzór Umowy 
Zał. nr 2 - Oświadczenie RODO 
Zał. nr 3 - Wykaz usług 
 
10. Informacje dodatkowe 
 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielenia zamówienia publicznego 
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