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

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia
pn. Przetarcie surowca tartacznego sosnowego na tarcice nieobrzynaną, deski sosnowe,
krawędziak/belki na potrzeby Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.
I. Określenie przedmiotu zamówienia
I.

Opis ogólny:
1. Celem realizacji zamówienia jest przetarcie trakiem taśmowym surowca
wielkowymiarowego sosnowego w ilości ok. 26 m3, w celu uzyskania :
a) tarcicy nieobrzynanej o grubości minimalnej 70mm-80mm, o szerokości 350 mm
i długości 3,5m-4m (3m3).
Z dostarczonego surowca należy wybrać materiał w celu uzyskania klasy I.
b) deski sosnowej o grubości minimalnej 40 mm, o szerokości minimalnej 150 mm
i długości minimalnej 4m (3 m3).
Z dostarczonego surowca należy wybrać materiał w celu uzyskania klasy II.
c) krawędziaków / belek o wymiarach nominalnych 35x35 cm i długości 5m (szt.3),
d) krawędziaków / belek o wymiarach nominalnych 30x30 cm i długości 4m (szt.9).
2. Realizacja zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
Zamawiający dostarczy surowiec tartaczny i odbierze wykonane materiały
po przetarciu od Wykonawcy na odległość 100 km od m. Szczecin.
Jeżeli transport związany z realizacją zamówienia przekroczy 100 km
od m. Szczecin to jego koszty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie drewno wielkowymiarowe sosnowe
zgodnie z wykazami odbiorczymi drewna (WOD).
4. Wykonawca z otrzymanego materiału wykona:
a) tarcicę nieobrzynaną o grubości minimalnej 70mm-80mm, o szerokości 350 mm
i długości 3,5m-4m (3m3),
Z dostarczonego surowca należy wybrać materiał w celu uzyskania klasy I.
b) deskę sosnową o grubości minimalnej 40 mm, o szerokości minimalnej 150 mm
i długości minimalnej 4m (3 m3),
Z dostarczonego surowca należy wybrać materiał w celu uzyskania klasy II.
c) krawędziaki / belki o wymiarach nominalnych 35x35 cm i długości 5m (szt.3),
d) krawędziaki / belki o wymiarach nominalnych 30x30 cm i długości 4m (szt.9).
5. Wykonawca po wykonaniu zamówienia sporządzi Specyfikacje Przetarcia Drewna która będzie zawierała: ilość wykonanego materiału: tarcica i deska podana w m2,
krawędziaki / belki podane w szt. oraz ilość powstałego odpadu
w m3 z podziałem na odpad oflisowi i trociny.
Wykonawca na podstawie Specyfikacji Przetarcia Drewna przekaże otrzymany
materiał Zamawiającemu.

II. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest:
a. wypełnioną formularz oferty,

stanowiącą

załącznik

nr

2

do

zapytania

ofertowego,
b.

oświadczenie

o

dysponowaniu

odpowiednim

potencjalnym

technicznym,

stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
c.

zatwierdzony

projekt

umowy,

stanowiący

załącznik

nr

4

do

zapytania

ofertowego,
e.

potwierdzona kopia dokumentów rejestracyjnych firmy – wpis do rejestru
sądowego lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

III. Czas realizacji zamówienia
Termin realizacji omówionego zamówienia ustala się na 14 dni od podpisania umowy.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.11.2015 r. do godz. 10:00,
w Zespole ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w siedzibie Urzędu Morskiego,
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Kopertę należy opisać: „Oferta na Przetarcie surowca
tartacznego sosnowego”.
V. Zawartość oferty
W ofercie należy przedstawić cenę netto zamówienia + 23% VAT i cenę brutto zamówienia
oraz wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki nr 1, 2 ,3,4.
VI. Wybór oferty
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
VII. Dodatkowe informacje
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są :
Pan Marcin Lenartowicz , tel.: 609 690 427, e-mail: mlenartowicz@ums.gov.pl
Pan Maciej Zarębski, tel.: 605 849 345, e-mail: mzarebski@ums.gov.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji
zamówienia.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

......................................................
pieczęć Wykonawcy

Formularz oferty
Ja (My) niżej podpisany(ni) ........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………....
siedziba Wykonawcy

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Przetarcie surowca
tartacznego sosnowego na tarcice nieobrzynaną, deski sosnowe, krawędziak/belki
na potrzeby Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie”, składam(y) niniejszą ofertę:
Oferuję(my) realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
wartość netto: …….………………………………………………………………… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
powiększoną o przynależny podatek VAT w kwocie*: …….……….………….. zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
wartość brutto: …….……………………………………………………………..… zł,
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł),
1. Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie określonym tj. 14 dni
od dnia podpisania umowy
2. Oświadczam(y), że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
3. W razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(my) się do podpisania umowy
na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy
*
**

Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym
zakresie prawa polskiego
niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

...................................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym
Ja(My) niżej podpisany(ni) ........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………....
siedziba Wykonawcy
składając ofertę na realizację zamówienia pn. „Przetarcie surowca tartacznego sosnowego
na tarcice nieobrzynaną, deski sosnowe, krawędziak/belki na potrzeby Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie” oświadczam, że spełniam warunki dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym.

........................................................................
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA
nr: BONn-II/374/12/02/15
zawarta w Szczecinie w dniu … listopada 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem
Urzędu
Morskiego
w
Szczecinie,
pl.
Batorego
4,
70-207 Szczecin, reprezentowanym przez
Andrzeja Borowca - Dyrektora
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a …………………………………………………. , NIP …………………………..
w dalszej części umowy określanym jako „Wykonawca”,
została zawarta umowa następującej treści:

PRZEDMIOT
§1

UMOWY

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, Wykonawca
przyjmuje do realizacji zamówienie: „Przetarcie surowca tartacznego sosnowego
na tarcicę nieobrzynaną, deski sosnowe, krawędziak/belki na potrzeby Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres prac objętych umową oraz uwagi dotyczące ich wykonania
określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
TERMINY

REALIZACJI
§2

UMOWY

Strony ustalają, że realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania
umowy.

OBOWIĄZKI

STRON
§3

UMOWY

1. Wykonawca
zobowiązuje
się
zrealizować
zamówienie
zgodnie
z przedstawioną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia, a następnie przekazać
Zamawiającemu materiał zgodnie ze specyfikacją przetarcia drewna, o której
mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu
umowy jest upoważniony ………………… .

3. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania
przedmiotu umowy są upoważnieni :
Pan Marcin Lenartowicz , tel.: 609 690 427, e-mail: mlenartowicz@ums.gov.pl
Pan Jerzy Łysakowski , tel.: 609 693 540 , e-miał :jlysakowski@ums.gov.pl

4. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę ludzi i własnego mienia
w zakresie prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek
udzielanych przez Zamawiającego.
6. W razie wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do poprawienia
przedmiotu umowy w terminie 14 dni, pod rygorem zastosowania sankcji,
o których mowa w § 5 niniejszej umowy.
7. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania
przedmiotu umowy będzie protokół odbioru sporządzony po realizacji całości
przedmiotu umowy na podstawie specyfikacji przetarcia drewna.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
wartość netto: ………. zł,
(słownie: …………………………… zł),
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: …………… zł,
(słownie tysiąc: ………………………….. zł),
wartość brutto: …………… zł,
(słownie: …………………………………………………… zł).
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie wynikające z realizacji niniejszej umowy
zostanie uregulowane po wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości określonej
w ust. 1.
3. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swego
podpisu.
5. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu
14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji
podatkowej (NIP:…………………… ).
7. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT,

b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT
Zamawiającego,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT
KARY

wystawionej

na

rzecz

UMOWNE
§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy lub jego części w wysokości:
1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
2) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 10 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
3) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy następny dzień zwłoki
powyżej 20 dni.
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- za każdy następny rozpoczęty zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę - strona, po
której zaistniały przyczyny odstąpienia od umowy, zapłaci drugiej stronie karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych lub
powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom
przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym - odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego
lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.
ODSTĄPIENIE OD
§6

UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część umowy.
POSTANOWIENIA
§7

KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji
zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być
dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik stanowiący opis przedmiotu
zamówienia.

…............................................................
ZAMAWIAJĄCY

..........................................................
WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr BONn-II/374/12/02/15 z dnia…

Szczegółowy opis przedmiotu umowy
1. Celem realizacji zamówienia jest przetarcie trakiem taśmowym surowca
wielkowymiarowego sosnowego w ilości ok. 26 m3, w celu uzyskania :
a) tarcicy nieobrzynanej o grubości minimalnej 70mm-80mm, o szerokości 350 mm
i długości 3,5m-4m (3m3),
Z dostarczonego surowca należy wybrać materiał w celu uzyskania klasy I.
b) deski sosnowej o grubości minimalnej 40 mm, o szerokości minimalnej 150 mm
i długości minimalnej 4m (3 m3),
Z dostarczonego surowca należy wybrać materiał w celu uzyskania klasy II.
c) krawędziaków / belek o wymiarach nominalnych 35x35 cm i długości 5m (szt.3),
d) krawędziaków / belek o wymiarach nominalnych 30x30 cm i długości 4m (szt.9).
2. Realizacja zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
Zamawiający dostarczy surowiec tartaczny i odbierze wykonane materiały
po przetarciu od Wykonawcy na odległość 100 km od m. Szczecin.
Jeżeli transport związany z realizacją zamówienia przekroczy 100 km
od m. Szczecin to jego koszty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie drewno wielkowymiarowe sosnowe
zgodnie z wykazami odbiorczymi drewna (WOD).
4. Wykonawca z otrzymanego materiału wykona :
a) tarcicę nieobrzynaną o grubości minimalnej 70mm-80mm, o szerokości 350 mm
i długości 3,5m-4m (3m3),
Należy wybrać najlepszy surowiec w celu uzyskania kl I.
b) deskę sosnową o grubości minimalnej 40 mm, o szerokości minimalnej 150 mm
i długości minimalnej 4m (3 m3),
Wymagana kl. II
c) krawędziaki / belki o wymiarach nominalnych 35x35 cm i długości 5m (szt.3),
d) krawędziaki / belki o wymiarach nominalnych 30x30 cm i długości 4m (szt.9).
5. Wykonawca po wykonaniu zamówienia sporządzi Specyfikacje Przetarcia Drewna - która
będzie zawierała: ilość wykonanego materiału : tarcica i deska podana w m2, krawędziaki
/belki podane w szt. oraz ilość powstałego odpadu w m3 z podziałem na odpad oflisowi
i trociny.
Wykonawca na podstawie Specyfikacji Przetarcia Drewna przekaże otrzymany materiał
Zamawiającemu.
6. Czas realizacji omówionego zamówienia ustala się na 14 dni licząc od dnia podpisania
umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji
zamówienia.

