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Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac geodezyjnych  
związanych z monitoringiem przemieszczeń przestrzennych budowli morskich podległych 
Urzędowi Morskiemu w Szczecinie:   . 

1 .Tytuł zamówienia:.  
      Założenie geodezyjnych sieci pomiarowych do monitorowania przemieszczeń 

przestrzennych budowli wraz z wykonaniem pomiaru „0” i wykonanie pomiarów 
porównawczych dla budowli na których sieci pomiarowe już założono.   

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
1) założenie geodezyjnych sieci pomiarowych do monitorowania przemieszczeń 

przestrzennych budowli hydrotechnicznych wraz z wykonaniem pomiaru „0” - zgodnie 
z załączonym do Zapytania ofertowego wykazem..  

2) wykonanie pomiarów porównawczych dla budowli na których założono już sieć   
pomiarową - zgodnie z załączonym do Zapytania ofertowego wykazem..  

Rysunki z rozmieszczeniem reperów do zamontowania oraz Operaty pomiarowe wraz           
z pomiarem zerowym i pomiarami porównawczymi z lat ubiegłych dostarczy Zamawiający. 
3.   Warunki udziału w postępowaniu : 

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty polegające na 
inwentaryzacji geodezyjnej metodą tachimetrii precyzyjnej. 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 
najniższa cena  wykonania prac. 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami, Wydział Dróg i Budowli Morskich,           
Gł. Specjalista Marek Barwiński tel. 91 4403 495 tel. kom. 605844114. 

6. Oferta powinna zawierać:  
1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto, 
4) stawkę podatku VAT:  23%.  
5) cenę brutto, 
6) termin wykonania zamówienia: do 20 lipca 2017 r, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 

wzorze umowy. 
7.  Miejsce i termin złożenia oferty: w zamkniętej kopercie do dnia 15 maja 2017 r.             

do   godz. 15.00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego pok.130 z dopiskiem „Założenie 
geodezyjnych sieci pomiarowych i wykonanie pomiarów porównawczych” 

8.  Załączniki do oferty – nie dotyczy. 
9. Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 
 
Załączniki 1: 
1)  Wykaz budowli i punktów pomiarowych 
2)  Wzór umowy 
Rozdzielnik:  
    1) a/a 


