URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: AB-II-3791/12/2/15
PO-II-379/ZZP-2/157/15

Szczecin, dnia 7 wrzesień 2015 r.

Wg rozdzielnika

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Zabudowę boazerią płycinową ścian sali konferencyjnej nr 118 w budynku
Czerwonego Ratusza w Szczecinie, Plac Batorego 4”
I.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przygotowanie konstrukcji nośnej pod boazerie płycinowe – 48,58 mb,
b) montaż gotowej konstrukcji nośnej na ścianach z cegieł – 48,58 mb,
c) wykonanie elementów boazerii płycinowej średnio złożonej – 31,45 m2,
d) montaż boazerii płycinowej na gotowej konstrukcji nośnej na ścianach – 31,45 m2,
e) demontaż boazerii płycinowej (obłogi) w ościeżach drzwiowych – 6.50 m2,
f) montaż uprzednio wykonanej boazerii płycinowej w ościeżach
drzwiowych – 6.50 m2
g) bejcowanie i lakierowanie boazerii płycinowej – 37,95 m2.
.
Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót oraz projekt budowlany wykonawczy,
które stanowią odpowiednio - załączniki nr 2 i 3 do zaproszenia.

II. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy.
III. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce jej dostarczenia :

1. Oferta winna zawierać:
a) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót - załącznik
nr 2 do zaproszenia,
b) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia.

2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia publicznego:
„Zabudowa boazerią płycinową ścian sali konferencyjnej nr 118” i znakiem :
PO-II-379/ZZP-2/157/15, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin - Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, do dnia 15.09.2015 r. do
godz. 10.00.
IV. Płatność - przelewem w ciągu 21 dni od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych.

V. Wybór oferty
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze
umowę - Załącznik nr 4 do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami – Sławomir Górkiewicz tel. 601 146 379
e-mail: sgorkieiwcz@ums.gov.pl
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