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Urząd Morski w Szczecinie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wyykkoonnaanniiee  uussłłuuggii  
rroocczznnyycchh  ii  ppiięęcciioolleettnniicchh  pprrzzeegglląąddóóww  oobbiieekkttóóww  bbuuddoowwllaannyycchh  BBaazzyy  OOzznnaakkoowwaanniiaa  
NNaawwiiggaaccyyjjnneeggoo  ww  ŚŚwwiinnoouujjśścciiuu,,  uull..  FFiińńsskkaa  55  ii  ppllaaccóówweekk  tteerreennoowwyycchh.. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Kontrola roczna i pięcioletnia stanu technicznego i przydatności do użytkowania 

budynków, określenie rozmiaru zużycia lub uszkodzenia poszczególnych 
elementów, określenie zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania: 

a) kontrola techniczna  roczna stanu technicznego następujących budynków: 
    - budynek administracyjno- warsztatowy Bazy 
    - budynek magazynowy materiałów budowlanych 
    - budynek Stacji Nautycznej w Karsiborzu 
    - budynek Stacji Nautycznej w Dziwnowie, 
b) kontrola techniczna pięcioletnia:  
    budynek Stacji Nautycznej w Karsiborzu 
c) kontrola techniczna okresowa – maj i listopad – budynek wielkopowierzchniowy 
    - budynek administracyjno-warsztatowy.  
2)  Protokół z kontroli rocznej lub pięcioletniej należy opracować w 2 egzemplarzach 

dla każdego obiektu oddzielnie,  zgodnie z wzorem Zamawiającego stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania.  

3)  Wykaz budynków: 
-  budynek administracyjno- warsztatowy, nr inwentarzowy I-158,   powierzchnia 

zabudowy 2.354,9 m2, powierzchnia użytkowa 2.508,19 m2, murowany, 2 
kondygnacje, składający się z części administracyjno-socjalnej i warsztatowej, ul. 
Fińska 5, Świnoujście 

-  budynek magazynowy materiałów budowlanych, nr inwentarzowy I-156/I-157, 
powierzchnia zabudowy 305,04 m2, powierzchnia użytkowa 305,04 m2, 
murowany, jednokondygnacyjny, ul. Fińska 5, Świnoujście 

-   budynek  Stacji Nautycznej w Karsiborzu, nr inwentarzowy – I-175,  powierzchnia 
zabudowy 53,9 m2, powierzchnia użytkowa k. 48m2, murowany, 
jednokondygnacyjny, ul. Karsiborska, Świnoujście 

-  budynek Stacji Nautycznej w Dziwnowie, nr inwentarzowy I-178,  powierzchnia 
zabudowy 137,6 m2, powierzchnia użytkowa 45,84 m2, murowany, 
jednokondygnacyjny, ul. Przymorze 3, Dziwnów. 

4) Powiadomienie przez Wykonawcę właściwego organu nadzoru budowlanego        
o przeprowadzonych kontrolach technicznych budynków.  
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5. Forma oferty: 
a) oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty według wzoru 

Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
b) do oferty należy załączyć kserokopię decyzji nadającej uprawnienia budowlane do 

wykonywania przeglądów budynków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane(Dz. U. 
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623), 

c) informacja o terminie ważności oferty. 
 

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto oferty na całość zadania 
 
 
 Wymogi Zamawiającego: 
 

• Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej, 
sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania. Termin wizji 08.02.2016 roku,  
godz. 11.00, 

• osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w   
sprawie wykonania przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest  
pani Arabella Wojtasiewicz, tel.91 4403538, email: wojtasiewicz@ums.gov.pl 

• wykonywanie przeglądów w dniach roboczych pn – pt (w godz. 7.00 – 14.30) 
w terminie wcześniej ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, 

•  warunki płatności – przelew 14 dni.  
 
W załączeniu warunki umowy – załącznik nr 3, które nie podlegają negocjacji, 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej na: 
Urząd Morski w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110, 70-207 
Szczecin, Plac Batorego 4 do dnia 12.02. 2016 r. do godziny 1200 z dopiskiem: 
Oferta – Wykonanie usługi rocznych i pięcioletnich przeglądów obiektów 
budowlanych Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu i placówek 
terenowych. 
 
 
 
                                                                                              Z poważaniem 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. formularz protokołu kontroli – szt.1 
2. formularz oferty – szt.1 
3. wzór umowy – szt.1 

 
 


