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                 Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia: Badanie stanu skarpy falochronu Zachodniego I Bramy 
Torowej. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: badanie stanu narzutu kamiennego (poniżej lustra 
wody) zewnętrznej skarpy falochronu na długości 40 m przed głowicą 
falochronu, z określeniem wielkości i miejsca ewentualnych ubytków narzutu. 
Wyniki badania opisane będą w ateście nurkowym. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: niezbędne doświadczenie – w ciągu ostatnich 3 
lat, a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał 
co najmniej 3 usługi polegające na badaniu stanu technicznego podwodnej 
części morskich budowli hydrotechnicznych (falochronów,  pirsów, umocnień 
brzegu, lub dalb i innych, podobnych obiektów), o wartości nie mniejszej, niż 8 
tys. zł brutto każda, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania. 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:  najniższa cena. 
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami: Jan Kraska, tel. 91 4403 

259 (kom. 609 027 227). 
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia do 13 maja 2016 r. 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 2.05.2016 r do godziny11:00           
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. 
Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: oferta na badanie stanu   skarpy 
falochronu Zachodniego I Bramy Torowej. 

                   
8. Załączniki do oferty * 1. wzór umowy, 
                                        2. wykaz prac podobnych 
                                          

 
 


