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Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: 
  
I. Tytuł zamówienia  :„Remont kominów i cokołu elewacji północnej w bud ynku 

Kapitanatu Portu Świnouj ście ul. Wybrze że Władysława IV 7, 72-600 Świnouj ście 
oraz remont kominów w budynku OOW Kanał Piastowski,  ul. Barkowa 10, 72-602 
Świnouj ście”.    

 
II.   Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) rozbiórka czap kominowych – 0,445 m ³, 
b) rozbiórka kominów wolnostojących – 8,375 m³ 
c) wykonanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej – 8,375 m³ 
d) wykonanie rusztowań przy kominach – 2 szt, 
e) montaż wkładu dymowego ze stali żaroodpornej o średnicy 180 mm do kotłów  

na opał stały -10,50 m, 
f) uzyskanie opinii kominiarskiej o sprawności przewodów kominowych, 
g) czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni cokołu – 52,48 m², 
h) oczyszczenie chemiczne preparatami oraz zmycie woda tynków cokołów - 60.16 m², 
i) uzupełnienie ubytków w cegłach metoda iniekcji - 6,01 m, 
j) szpachlowanie tynków, malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie - 60,16 m², 
k) demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej, wykonanie prac kontrolno-

pomiarowych,  
l) wywóz gruzu – 6,00 m³. 

2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1   
do zapytania ofertowego. 

 
III.  Warunki udziału w post ępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy – załącznik nr  3  do zapytania 
ofertowego. 

 
IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. 
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Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający  podpisze 
umowę – załącznik nr 4  do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym  
przez Zamawiającego.  

 
V. Sposób przygotowania oferty  
Oferta stanowiąca wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 
VI.  Osoba/y upowa żniona/e do kontaktów z Wykonawcami  
Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański tel. 91 4403271, adres e-mail: 
ssobanski@ums.gov.pl 

 
VII.  Miejsce i termin zło żenia oferty  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 8 czerwca do godz. 11.00 na adres: 
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół ds. 
Zamówień Publicznych, pok. nr 110 z dopiskiem oferta na: „Remont kominów i cokołu 
elewacji północnej w budynku Kapitanatu Portu Świnouj ście, ul. Wybrze że 
Władysława IV 7, 72-600 Świnouj ście oraz remont kominów w budynku OOW Kanał 
Piastowski,  ul. Barkowa 10, 72-602 Świnouj ście”.    
 
 
VIII.  Załączniki do oferty  
1. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
 
 
 
 Z poważaniem 
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