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Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia  

 
Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie 

zadania pod nazwą „Remont pomostu cumowniczego oraz wykonanie pomostu 

dojściowego na Mańkowie”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia :  

 1)  Etap I : Wykonanie projektu technicznego  :  

prace przygotowawcze, projekt architektoniczno-budowlany w celu późniejszego uzyskania 
pozwolenia na  budowę, dokumentacja projektowa techniczna - wykonawcza, kosztorys 
inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

2 )  Etap II : Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie realizowanego na podstawie 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapu I. 
          

3. Symbol kategorii CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

4. Warunki udziału w postępowaniu*: 

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie  
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał 3 (trzy) projekty podobne do objętych przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: ) brutto każdy. 

Za projekty podobne zamawiający uzna projekty polegające na projektowaniu budowli lub 
remoncie budowli hydrotechnicznych w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie np. brzegów morskich, nabrzeży, falochronów, 
ostróg. 
 
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  
1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Głównego Projektanta posiadającego 
uprawnienia  w projektowaniu budowli lub remoncie budowli hydrotechnicznych w myśl 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
np. brzegów morskich, nabrzeży, falochronów, ostróg 

 

  



7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę PLN netto i brutto za Etap I Wykonanie projektu technicznego 
d) ceną PLN netto i brutto za Etap II Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie 

realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej  
e) cenę za sumę za realizacji  Etap I i Etap II 

 
f) stawkę podatku VAT (zgodnie z  §9 projektu umowy należy przyjąć  23% VAT) 
 
g) termin wykonania zamówienia : 

 
zgodnie z  §3  projektu umowy należy przyjąć: 

1) Etap I Wykonawca wykona w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania 
umowy. Zakończenie prac i potwierdzenie ich wykonania w sposób 
należyty w ramach Etapu I zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
Etapu I.  

2) Etap II Wykonawca będzie pełnił Nadzór Autorski w całym okresie trwania 
robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej 
Etapu I, od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy robót 
budowlanych placu budowy. 

Zamawiający szacuje że okres trwania robót budowlanych realizowanych  
na podstawie ww. dokumentacji nie przekroczy 6 miesięcy od dnia 
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.  

W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do realizacji robót 
budowlanych na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę 
– umowa w zakresie Etapu II ulegnie rozwiązaniu. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o rezygnacji lub niemożności wykonania robót 
budowlanych wymagających nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy.  

 
h) okres gwarancji* 
i) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
j) warunki płatności (zgodnie z § 9 projektu umowy)  
k) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy* - załącznik nr 3 
l) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
m) Wypełnioną ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 4. 
n) Wypełniony wykaz usług i wykaz osób stanowiący załącznik nr 5. 

 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  

najniższa cena za realizację Etapu I i Etapu II. 

6. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Marcin Lenartowicz, tel. 609 690 427 

b) Andrzej Szymański, tel. 665 351 039  
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Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do 16.11.2021r 

z dopiskiem w temacie e maila: „Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie 

nadzoru inwestorskiego na wykonanie zadania pod nazwą „Remont pomostu 

cumowniczego oraz wykonanie pomostu dojściowego na Mańkowie”. 

 

9. Załączniki do oferty:  

- 

 

10. Informacje dodatkowe*  

  

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

  

  Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

   
 

Z up. Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 
Paweł Szumny 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
                /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

                             

* - o ile dotyczy  

mailto:oferty@ums.gov.pl


 

................................, 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). 
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