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Zapytanie ofertowe 
 
 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: „Remont zbiornika na wody zaolejone i wiaty w 
Porcie Morskim w Wolinie”. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zbiornik na wody zaolejone usytuowany jest w Porcie Morskim w Wolinie, 72-510 Wolin,      
ul. Niedamira 22, przy Nabrzeżu Rybackim (odcinek południowy). 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) dojazd dźwigu samojezdnego na miejsce remontu i powrót; 
b) demontaż dachu wiaty i przeniesienie zbiornika przy użyciu dźwigu 

samojezdnego; 
c) czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 

konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B); 
d) czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 

konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B); 
e) odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych; 
f) dwukrotne malowanie pędzlem farbą do gruntowania epoksydową 

Sigmacover 630 grey konstrukcji pełnościennych; 
g) dwukrotne malowanie pędzlem emalią poliuretanową Sigmadur 550 

konstrukcji pełnościennych; 
h) czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 

konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B); 
i) odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych; 
j) dwukrotne malowanie pędzlem farbą do gruntowania epoksydową 

Sigmacover 550 konstrukcji szkieletowych; 
k) dwukrotne malowanie pędzlem emalią poliuretanową Sigmadur 550 

konstrukcji szkieletowych; 
l) przeniesienie po zakończeniu remontu zbiornika na wody zaolejone na 

poprzednie miejsce, montaż dachu wiaty przy użyciu dźwigu samojezdnego. 
 

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik 1  - Książka przedmiarów. Opis zbiornika i wiaty 
zawiera załącznik 2 .   
 

2. Warunki udziału w post ępowaniu – nie dotyczy  
 

 
3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

 
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto wykonania usługi. 
 

4. Osoba/y upowa żniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
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Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest pan Radosław Pawlik (tel. 
91/4241654, kom. 605 849 318, e-mail: rpawlik@ums.gov.plm) i p. Mariola Ziarkiewicz 
(tel./fax 91-3128405, e-mail: mziarkiewicz@ums.gov.pl). 

 
5. Oferta powinna zawiera ć: 

 
a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT – stawka 0%  na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z 

dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177 z 2011 r., 
poz. 1054 ze zm.) 

e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia do 30 czerwiec 2016 r. 
g) okres gwarancji  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze (załącznik 3 ) 
 

6. Miejsce i termin zło żenia oferty  
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 9 maja 2016 r.  do godziny 1200 na adres 
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,  Zespół ds. Zamówień 
Publicznych pok. 110 z dopiskiem oferta na „Remont zbiornika na wody zaolejone i wiaty 
w Porcie Morskim w Wolinie”.          
            

7. Załączniki do oferty – nie dotyczy.   
 

                Z poważaniem 
 

 
 
 
 
 
 
Załączniki (3) 

1) Zał. 1 – Książka przedmiaru 
2) Zał. 2 – Opis zbiornika i wiaty 
3) Zał. 3 – Wzór umowy 

 
 
 

 
 
 
 


