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Znak sprawy: PO.II.3791.143.19 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 

           EŁ.262.9.1.19 
(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 5-letnich przeglądów masztów antenowych. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- wykonanie 5-letnich przeglądów masztów antenowych (15 szt.) , o których mowa 
art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 
poz. 1186 ze zm.), 

- dostarczenie i założenie książki obiektu budowlanego dla masztu antenowego w 
Trzebieży, 

- przedstawienie wyników przeglądów stanu technicznego masztów antenowych w 
formie Protokołów z przeglądów stanu technicznego masztów antenowych, 

  zgodnie z załącznikiem nr 1*. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu 

Wymogiem przystąpienia do złożenia oferty jest posiadanie uprawnień budowlanych 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Najniższa cena brutto w zł. 
 

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
Eugeniusz Sobczak, sumradio@ums.gov.pl ,  tel. 91 44 03 484, tel. kom.609693722 

 
6. Oferta powinna zawierać: 

 
Formularz oferty (załącznik nr 2*) zawierający: 

a) nazwę Wykonawcy, 
b) adres Wykonawcy, 
c) cenę netto, 
d) stawkę podatku VAT, 
e) cenę brutto, 
f) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy (załącznik nr 3*), 
g) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej 
zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”, 

h) termin wykonania zamówienia **, 
i) warunki płatności*** 
j) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej. 
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Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 4*). 

 
 

7. Załączniki do oferty*: 
- wykaz masztów antenowych (załącznik nr 1) 
- formularz oferty (załącznik nr 2) 
- wzór umowy (załącznik nr 3) 
- oświadczenie RODO (załącznik nr 4) 

 
8. Miejsce i termin złożenia oferty  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 7 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia następującego po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie do godziny 15:00 na adres Urząd 
Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna 
pok. 130 z dopiskiem: (oferta na wykonanie 5-letnich przeglądów masztów 
antenowych). 

 
9. Informacje dodatkowe  

 - wymagany termin realizacji zamówienia**: do 20 września 2019 r. 
- w cenę oferty należy wliczyć koszty materiałów oraz transportu do miejsc 

posadowienia masztów antenowych; 
- Zamawiający zapewnia transport jednostką pływającą z Trzebieży na Wyspę 

Chełminek po uprzednim ustaleniu terminu transportu; 
- warunki płatności***: przelew 14 dni o daty wykonania usługi i dostarczenia faktury 
VAT. 

 
 
 

z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 

 Zenon Kozłowski 
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
                    

       /podpisano elektronicznie/ 
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Zenon Kozłowski 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Oznakowania Nawigacyjnego - Zastępca Dyrektora ds. 
Oznakowania Nawigacyjnego 

Data podpisu: 2019-07-17 18:08:36 

 


