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  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 
Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/274/16 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

           EŁ-4151/2/1/16 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 
 

 
 
    Zapytanie ofertowe 
 
 

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

1. Tytuł zamówienia:  
 
Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji sondy ADP firmy SonTek 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Wymagany zakres prac: 

- demontaż sondy ADP (z udziałem ekipy nurkowej), 
- konserwacja sondy (oczyszczenie z mułu i nanosów), 
- wymiana (na oryginalne) zużytych elementów sondy, takich jak uszczelki, o-ringi,          
  anody cynkowe i inne drobne elementy, 
- montaż sondy (z udziałem ekipy nurkowej),  
- uruchomienia i regulacji podzespołów sondy. 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu* 
Doświadczenie w wykonywaniu przeglądów i napraw sprzętu elektroniki morskiej. 
Posiadanie autoryzacji przez producenta sondy do wykonywania serwisu urządzeń 
hydrostatycznych. 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena brutto w zł 
 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
Dariusz Urbanowicz  tel. (91) 44-03-300, 609 693 835 

 
6. Oferta powinna zawierać: 

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

zapytania wzorze umowy*. 
i) wykaz (min. 3) przeglądów lub napraw sprzętu elektroniki morskiej 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.  

j) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest 
autoryzowanym serwisantem firmy SonTek. 
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7. Miejsce i termin złożenia oferty  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 07.09.2016 r. do godziny 12:00           
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin  
Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: (oferta na przegląd 
techniczny sondy ADP) 

 
8. Załączniki do oferty * 

- wzór umowy 
 

9. Informacje dodatkowe * 
 

- Zamawiający zastrzega, żeby w/w usługa (od demontażu sondy do ponownego jej 
uruchomienia) wykonana była w przeciągu 10 dni kalendarzowych, 
- Zamawiający zapewnia asystę jednostek pływających w czasie prac demontażu i 
montażu sondy 
- wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 października 2016 r.; 
- płatność przelewem min. 14 dni o daty wykonania usługi i dostarczenia faktury. 
 

 
 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej  
 
………………………………………………………… 

 

 

 


