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(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

EŁ.4151.4.2.21
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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
Prace nurkowe związane z lokalizacją i wydobyciem podwodnego kabla zasilającosterującego do sondy ADP 500.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
Prace podwodne z udziałem ekipy nurkowej przy lokalizacji i wydobyciu kabla zasilającosterującego do sondy ADP 500 firmy Sontek posadowionej przy główce falochronu
wschodniego w Świnoujściu (przy wejściu do gazoportu „LNG”), monitorującej prędkość i
kierunek wody.
Zakres prac:
- lokalizacja kabla,
- przecięcie kabla w części podwodnej,
- wydobycie kabla z wody.
Transport do Świnoujścia leży w zakresie własnym Wykonawcy. Transport jednostką
pływającą do miejsca wykonania usługi zapewnia Zamawiający po wcześniejszym
umówieniu.
3.Symbol kategorii CPV
98363000-5
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca uczestniczący w wykonaniu zamówienia musi:
 posiadać aktualne na czas realizacji zamówienia zezwolenie na wielokrotne
wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich
będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 dysponować zespołem nurkowym w składzie minimum:
Kierownik Prac Podwodnych II klasy oraz 2 osoby posiadające dyplom nurka co
najmniej III klasy.
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena na wykonane prace.
6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami
Adam Duraj – Specjalista ds. Łączności Radiowej
e-mail: aduraj@ums.gov.pl tel. 91 44 03 295 tel. kom. 693719829
7. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wyrażone w PLN

Podatek VAT za usługę wynosi 0% (zgodnie z art. 83, ust.1, pkt 11 ustawy o podatku od
towarów i usług; dot. usług nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej)
d) termin wykonania zamówienia- do 27.08.2021 r.
e) okres gwarancji - nie dotyczy
f) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
g) warunki płatności – 14 dni od dnia dostarczenia faktury
h) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 3)
i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 4)
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 23.07.2021r.
z dopiskiem w temacie oferty Prace nurkowe - lokalizacja i wydobycie kabla do sondy
ADP 500
9. Załączniki do oferty
Zał. nr 1 – Zdjęcie poglądowe miejsca prac;
Zał. nr 2 – Mapa miejsca prac;
Zał. nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;
Zał. nr 4 - Oświadczenie RODO.
10. Informacje dodatkowe
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielenia zamówienia publicznego
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