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Znak: DBM-IV.78.34.21.MB              Szczecin  21.09.2021 r.  
                                                                                                                                                                                                                                         
PO-II.2630.203.21                                      

       

                                                                                                     
Zapytanie ofertowe 

 
1. Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,               

70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie powłok 
malarskich wraz ze zmianą kolorystyki dalb jednopalowych wyciągowych – szt. 2  
zlokalizowanych na podejściu do Portu w Dźwirzynie.   

 
2. Tytuł zamówienia:  Prace konserwacyjne (odnowienie powłok malarskich wraz ze 

zmianą kolorystyki) dalb jednopalowych wyciągowych – szt. 2 zlokalizowanych na 
podejściu do Portu w Dźwirzynie.   
 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości 
stalowych powierzchni, odtłuszczenie, naniesienie podkładu malarskiego i 2-3 krotne 
malowanie dalb wyciągowych – sztuk dwie. Malowanie stalowych części nadwodnych 
dalb – szt. 2 ponad pierścieniem urządzenia odbojowego kolorem żółtym – RAL 
1023, farbą odporną na środowisko morskie (preferowana epoksydowa lub                          
o podobnych właściwościach). Łączna powierzchnia do malowania ~ 2 x 6,55 = 13,10 
m2 (2 x dalba z rury Ø 720 mm – od rzędnej +1,63 w górę – ponad pierścieniem 
odbojowym: + podwójny górny pierścień stalowy wraz blachownicami - 
wzmocnieniami – 8 szt. prostokątnych oraz 8 szt. trójkątnych + na dalbie pachoł  
cumowniczy + stopnie wyłazowe).  W górnej części dalby należy zamocować na 
całym jej obwodzie taśmę odblaskową typu REFLEXITE (ECE104) lub inną                        
o podobnych właściwościach, koloru żółtego i szerokości 10 cm. Prace przy użyciu 
sprzętu pływającego. 
W załączeniu szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami  
nr 1, 2, 3.  

4. Symbol kategorii CPV  45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne) 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 
 

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 
najniższa cena  wykonania prac.  

 

7. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami będą, Wydział Dróg i Budowli 
Morskich – oddział Słupsk: 
1) Magdalena Ferenc  DBM – IV tel. 59 8474 230: 
2) Marcin Bartha – inspektor nadzoru -  DBM -  IV tel. 59 8474 228 , tel. 573 924 382   

         
8. Oferta powinna zawierać:  

 

1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto w PLN, 
4) stawkę podatku VAT: stawka podatku, zgodnie z art.83 ust.1 pkt. 11 Ustawy   

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685  
z późn. zm.), za usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów 
podejściowych  wynosi  „0%”. 

5) cenę brutto w PLN, 
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6) termin wykonania zamówienia – do 40 dni od daty podpisania umowy – IV 
kwartał 2021 r. , 

7) okres gwarancji – zgodnie z warunkami zawartymi w paragrafie 10 załączonego 
wzoru umowy, 

8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 
zapytania wzorze umowy, 

9) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 

 
9. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl do dnia  
29.09.2021 r. –  z dopiskiem „odnowienie powłok malarskich wraz ze zmianą 
kolorystyki) dalb jednopalowych wyciągowych – szt. 2  zlokalizowanych na 
podejściu do Portu w Dźwirzynie ”. 

 

10. Załączniki do oferty  
- oświadczenie RODO 
- wzór umowy 
- OPZ wraz z załącznikami nr 1, 2, 3. 
 

11. Informacje dodatkowe:  
 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielania zamówienia publicznego.  
 

 

 
        Z up. Dyrektora 
       Urzędu Morskiego w Szczecinie 
        Paweł Szumny 
       Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
       /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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................................, 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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Paweł Szumny 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

Data podpisu: 2021-09-22 13:01:44 

Numer certyfikatu: 119528447416355698261720183565514904111 

 Wystawca certyfikatu: Asseco Data Systems S.A. 

 


