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Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty na: „Sporz ądzenie świadectw charakterystyki energetycznej 
dla budynków administrowanych przez Urz ąd Morski w Szczecinie”. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej 
dla pięciu budynków administrowanych przez Urząd Morski  
w Szczecinie, określonych w szczegółowym wykazie budynków stanowiącym 
załącznik nr 1 do zaproszenia. 

2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z należytą starannością, w sposób zgodny  
z wymaganiami prawa, a w szczególności z: 
a) ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków, 

(Dz.U. z 2014 roku poz.1200), 
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku 

(Dz.U. z 2015 roku, poz.376 ze zm.) w sprawie metodologii wyznaczenia 
charakterystyki energetycznej, 

c) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku winno być sporządzone  
na każdy budynek osobno w postaci papierowej, opatrzone numerem nadanym  
w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem 
osoby uprawnionej, ponadto na nośniku elektronicznym,  
na płycie CD po 1 egz. na budynek.  

 
II. Warunki udziału w post ępowaniu  

1. Udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 tj. uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 
budynków lub dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunkach 
architektura, budownictwo, inżynieria środowiskowa lub pokrewnych  
i posiadają uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze  
w odpowiedniej specjalności oraz umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 3   

do zaproszenia. 

III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej  
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto. 
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze 
umowę – załącznik nr 4  do zaproszenia, w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  
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IV. Osoba/y upowa żniona/e do kontaktów z Wykonawcami  
Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański tel. 91 4403271 
e-mail: ssobanski@ums.gov.pl 
 
V. Sposób przygotowania oferty  

1. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2   
do zaproszenia z uwzględnieniem ceny brutto sporządzenia świadectw 
charakterystyki energetycznej poszczególnych budynków, w tym cenę  
netto + VAT. 

2. Cena winna zawierać w sobie wszystkie koszty sporządzenia świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków. 

3. Do oferty należy załączyć kserokopię: 
− uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 

budynków lub dyplom ukończenia studiów inżynierskich  
na kierunkach architektura budownictwo, inżynieria środowiskowa  
lub pokrewnych i posiadają uprawnienia budowlane projektowe  
lub wykonawcze odpowiedniej specjalności, 

− umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  
w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej 
budynków.                                                                                                                   

4. Zamawiający zapewni 2 wyjazdy własnym transportem spod siedziby Urzędu 
Morskiego Plac Batorego 4 w Szczecinie do obiektów, które podlegają opracowaniu 
świadectw charakterystyki energetycznej po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą 
terminów wyjazdów. Wyjazdy nastąpią: 
- 1 termin  – wyjazd do OOW Wolin ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin, OOW 

Niechorze ul. Nadmorska 4, 72-350 Niechorze, OOW Dziwnów  
ul. Mickiewicza 31, 72-420 Dziwnów, 

- 2 termin  – wyjazd do Kapitanatu Portu Szczecin ul. Jana z Kolna 9, 
                     71-603 Szczecin, OOW Nowe Warpno ul. Kilińskiego 5, 72-022 Nowe Warpno. 
 
VI. Miejsce i termin składanie ofert   

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia publicznego  
,,Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków  
administrowanych przez Urz ąd Morski w Szczecinie”  i znakiem: PO-II-379/ZZP-
1/71/16, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół 
ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, do dnia 8 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00. 
 

VII. Załączniki do oferty  

1.       Oświadczenie – załącznik nr 3  do zaproszenia 
2.       Kserokopia uprawnień 
3.       Kserokopia ubezpieczenia OC 

                  

 
 
 


