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Szczecin 29.04.2021 r.

PO-II.2630.85.21
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na odnowienie powłoki malarskiej
dalby jednopalowej zlokalizowanej w Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach.
1.

2.

Tytuł zamówienia: Prace konserwacyjne (odnowienie powłoki malarskiej) dalby
jednopalowej w Morskiej Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach.
Opis przedmiotu zamówienia:
Odnowienie powłoki malarskiej dalby jednopalowej zlokalizowanej w Morskiej
Przystani Rybackiej w Międzyzdrojach. Powierzchnia dalby ~ 4,5 m 2 (dalba z rury
Ø 800 mm) na dalbie pachoł cumowniczy typu ZL 5 - 1 szt ~ 0,5 m2.
Szczegółowy zakres prac:
1) czyszczenie dalby przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości stalowych pojedynczych miejsc,
2) dwukrotne malowanie dalby farbą koloru żółtego - 1023 Ral odporną na
środowisko morskie (chlorokauczukową lub inną o podobnych właściwościach),
3) 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.
4) prace wykonywane przy użyciu sprzętu pływającego, który zapewni w zakresie
własnym Wykonawca.

3.

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

4.

Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy.

5.

6.

7.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie
najniższa cena wykonania prac.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami będą, Wydział Dróg i Budowli
Morskich:
1) Marek Barwiński DBM tel. 9 4 403 495:
2) Grażyna Barańska DBM tel. 91 4 403 490, tel. 605 844 114
Oferta powinna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy,
2) adres Wykonawcy,
3) cenę netto 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. 2018 poz. 2174
z późn. zm.), za usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów
podejściowych
wynosi
„0%”.

5)
6)
7)
8)
9)

8.

cenę brutto PLN,
termin wykonania zamówienia: do 10 czerwca 2021 r,
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do
zapytania wzorze umowy.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl do dnia
10.05.2021 r. –
z dopiskiem „odnowienie powłoki malarskiej dalby w
Międzyzdrojach”.

9. Załączniki do oferty:
- Oświadczenie RODO;
- Wzór umowy
10. Informacje dodatkowe - nie dotyczy.

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