Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy:
PO-II.2630.44.21
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
DBM-II.2610.3.21.AM(8)
(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:

pobór i badanie prób gruntu z dna torów
wodnych będących w jurysdykcji Urzędu
Morskiego w Szczecinie w 2021 r.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest pobór i badanie prób gruntu z
następujących akwenów wodnych:
a) podejściowy tor wodny do Świnoujścia na odcinku od pławy
„N-1” do km 10.00
b) Port Morski w Trzebieży:


tor podejściowy północny w Porcie Trzebież,



tor podejściowy południowy w Porcie Trzebież,



kanał przelotowy w Porcie Trzebież.

2) Zakres zamówienia obejmuje:
a) pobór 19 prób gruntu metodą chwytakową,
b) badania prób gruntu pod względem właściwości powodujących, że

nie są odpadami niebezpiecznymi według ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ) – 4 szt.
z akwenu określonego w pkt. 2 lit. a) i 1 szt. z akwenu określonego
w pkt. 1 lit. b),
c) badanie czy urobek spełnia warunki kodu odpadu 17 05 06
określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i
urządzeniami (Dz.U. poz. 796) – 16 szt. z akwenu określonego w
ust.1 lit. a) i 3 szt. z akwenu określonego w pkt. 1 lit. b),
d) transport wodny.
Miejsca poboru próbek wyznaczone są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Symbol kategorii CPV:

71900000-7

4.

Warunki udziału w postępowaniu*
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca
wykonał co najmniej dwie usługi polegające na badaniu gruntu w
zakresie określonym w pkt. 2, (wzór - załącznik nr 2 – Wykaz usług).
Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy na których Urząd Morski
w Szczecinie nałożył kary umowne w ciągu 5 lat przed upływem terminu
składania ofert.

5.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
najniższa cena brutto

6.

7.

Osoba/y
upoważniona/y
kontaktów
Wykonawcami

Aleksandra Miklas, tel. 609027227
do
z

Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę PLN netto
Oferta cenowa powinna składać się z dwóch części:
 cenę netto za usługę określoną w pkt. 2.1 a) przedmiotowego
zamówienia
 cenę netto za usługę określoną w pkt. 2.1 b) przedmiotowego
zamówienia
 łączną cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę PLN brutto
 cenę brutto za usługę określoną w pkt. 2.1. a) przedmiotowego
zamówienia
 cenę brutto za usługę określoną w pkt. 2.1. b) przedmiotowego
zamówienia
 łączną cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia 60 dni od podpisania umowy
g) okres gwarancji*
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
i) warunki płatności
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).
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8.

Miejsce i termin złożenia oferty”
Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia
26.03.2021 r z dopiskiem w temacie maila:” pobór i badanie prób
gruntu z dna torów wodnych będących w jurysdykcji Urzędu
Morskiego w Szczecinie w 2021 r.”.

9.

Załączniki do oferty*:
1. Wzór umowy,
2. Wykaz usług
3. Oświadczenie
RODO

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/

* - o ile dotyczy

