
  Załącznik nr 4    
  do Regulaminu 
  udzielania zamówień publicznych 
  w Urzędzie Morskim w Szczecinie 
 
Znak sprawy:   PO-II-379/ZZP-2/248/16   
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych) 
                   DBM-63252/1/1/16 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 
 

 
    Zapytanie ofertowe 
 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin 
zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Tytuł zamówienia: Naprawa obwałowa ń pola refulacyjnego D ębina  
2. Opis przedmiotu zamówienia: naprawa- przeformowanie zniszczonego przez 

zwierzyn ę korpusu obwałowa ń południowej kwatery pola. Prace wykonywane 
będą kopark ą zgarniakow ą gruntem z ukopu (przekopu)w ilo ści około 
m1,5m3/1m wału. Ponadto zamówienie obejmuje odmulen ie rowu opaskowego 
(odprowadzaj ącego wody porefulacyjne) o długo ści 1400 m.  
Przewóz sprz ętu i ludzi tylko drog ą wodn ą (pole  Dębina jest na wyspie na wys. 
60 km toru wodnego Świnouj ście – Szczecin, bez przystani ) 

3. Warunki udziału w postępowaniu* -niezbędne do świadczenie- w ci ągu ostatnich  5 
lat, a jeśli okres prowadzenie działalno ści jest krótszy- w ci ągu tego okresu 
Oferent wykonał minimum 3 prace polegaj ące na budowie lub remoncie 
obwałowa ń pól refulacyjnych, składowisk odpadów lub wałów p. powodziowych 
o warto ści nie mniejszej, ni ż 40 tys. zł brutto ka żda. 

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej najni ższa cena  
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami Jan Kraska tel.91 4403 259 

(kom. 609 027 227)  
6. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny11:00           
na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. 
Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: (oferta na  napraw ę  obwałowa ń pola 
refulacyjnego D ębin)                                                   (tytuł zamówienia)  

            
8. Załączniki do oferty * nr 1- opis przedmiotu zamówienia 

                                              nr 2 – wykaz prac podobnych 
 

 
 

 


