Załącznik nr 4
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Morskim w Szczecinie

Znak sprawy: PO-II-379/ZZP-2/345/17
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

Szczecin, dnia 08.09.2017 r.

BONe -II-2600/10/05/17
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

wg. rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia
Opracowanie dokumentacji łoża dla holownika KALMAR i wykonanie łoża na
podstawie przygotowanej dokumentacji.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres prac obejmuje:
1) opracowanie obliczeń dla optymalizacji podpór,
2) wykonanie rysunku złożeniowego łoża,
3) wykonanie rysunków wykonawczych detali łoża,
4) opracowanie schematów uchwytów transportowych,
5) opracowanie zestawienia materiałowego,
6) wykonanie wg. przygotowanej dokumentacji łoża.
Opracowanie dokumentacji należy wykonać w języku polskim w wersji
papierowej i elektronicznej oraz przedstawić do akceptacji Armatorowi przed
rozpoczęciem wykonania łoża.
3. Warunki udziału w postępowaniu - nie dotyczy
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - najniższa cena brutto oferty.
5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
Janusz Michalski, tel. 91 4403 540 email: jmichalski@ums.gov.pl
Jerzy Czajkowicz, tel. 91 4403 541 email: jczajkowicz@ums.gov.pl
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) cenę netto,
d) stawkę podatku VAT,
e) cenę brutto,
f) termin wykonania zamówienia - 30 dni roboczych licząc od dnia
podpisania umowy,
g) okres gwarancji – 12 miesięcy,
h) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
i) warunki płatności – przelew w terminie 14 dni od dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury,
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym
do zapytania wzorze umowy.
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7. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.09.2017 r. do godziny
15:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: „Oferta na
opracowanie dokumentacji łoża dla holownika KALMAR i wykonanie łoża na
podstawie przygotowanej dokumentacji”.
8. Załączniki do oferty: nie dotyczy
9. Informacje dodatkowe - podstawowe dane holownika KALMAR:
- długość całkowita – 11.90 m,
- szerokość – 4,46 m,
- wysokość boczna – 1,64 m,
- zanurzenie max – 1,20 m,
- materiał kadłuba – stal,
- pojemność brutto – 20,28,
- pojemność netto – 6,08,
- waga statku pustego – 19,995 t.
W załączeniu: (2 szt.)
1. załącznik nr 1 – plan dokowania jednostki
2. załącznik nr 2 – wzór umowy.
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