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Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający, Dyrektor  Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin  zaprasza do złożenia oferty na: 
 
I. Przedmiot zamówienia   
 

„Wymiana bramy wjazdowej oraz furtki wej ściowej na teren Latarni Morskiej  
w Niechorzu, ul. Polna 30” 

                         
II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) wykonanie pomiarów z natury, 
2) demontaż istniejącej bramy wjazdowej  wraz z fundamentem pod napęd, 
3) demontaż istniejącej furtki wejściowej, 
4) wykonanie nowego fundamentu, 
5) montaż nowej bramy wjazdowej zgodnie z opisem technicznym stanowiącym 

załącznik nr 2  do zapytania ofertowego, 
6) montaż nowej furtki wykonanej na wzór nowego przęsła bramy, 
7) regulacja, programowanie pilotów i uruchomienie bramy. 
 

III. Warunki udziału w post ępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące:  
1) posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  

50 000 zł – należy przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, 

2) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

3) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
2. Złożenie wypełnionego oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3  do zapytania 

ofertowego. 
 

IV. 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.  
 
V. Osoba/y upowa żniona/e do kontaktów z Wykonawcami  
Osoba upoważniona do kontaktów – Sławomir Górkiewicz tel. kom. 601 146 379, 
e-mail: sgorkiewicz@ums.gov.pl 
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VI. Sposób przygotowania oferty  
Oferta stanowiąca wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
wraz z załącznikiem. 
 
VII.  Miejsce i termin zło żenia oferty  

   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 7 lipca 2016 r. do godz. 11.00 na 
adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – Zespół ds. 
Zamówień Publicznych, pok. nr 110 z dopiskiem: ( Oferta na wymian ę bramy wjazdowej  
na teren Latarni Morskiej w Niechorzu ) 

 
VIII. Załączniki do oferty:  

- oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania 
 
 
 

 

 
 


