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Szczecin, dnia 18 września 2017 r.

Wg rozdzielnika
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na : „Rozbiórka osadnika Imhoffa wraz
ze studzienką kanalizacji sanitarnej w Kapitanacie Portu Trzebież, ul. Portowa 23, 72-020
Trzebież”.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wypompowanie i wywóz nieczystości z osadnika – 26,847 m³,
b) demontaż odpowietrzania zbiornika – 2 szt,
c) rozbiórka wierzchniej płyty żelbetowej zbiornika – 1,710 m³,
d) rozebranie ścian studni z cegieł na zaprawie cementowej – 0,300 m³,
e) wykonanie korków betonowych w przewodach kanalizacji sanitarnej mających
wloty do zbiornika – 0,15 m³
f) zasypanie zbiornika oraz wykopu po studzience piaskiem z zagęszczeniem
ubijakiem mechanicznym warstwami o grubości 25 cm – 27,554 m³,
g) ułożenie ziemi urodzajnej oraz posianie trawy – 10,00 m²,
h) wywóz gruzu i złomu kontenerem o pojemności do 2,00 m – 1 szt.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
II. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od podpisania umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O 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;
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
ofertowego.
IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.
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Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze
umowę – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
V. Sposób przygotowania oferty
Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
wraz z oświadczeniem wykonawcy - załącznik nr 3.
VI. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami
Osoba upoważniona do kontaktów
e-mail: ssobanski@ums.gov.pl

–

Stanisław

Sobański

tel.

91

4403271

VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25 września 2017 r. do godz.15.00
na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin – Kancelaria
Ogólna, pok. nr 130 z dopiskiem: oferta na: „Rozbiórka osadnika Imhoffa wraz
ze studzienką kanalizacji sanitarnej w Kapitanacie Portu Trzebież, ul. Portowa 23,
72-020 Trzebież”.
VIII.

Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Przedmiar robót
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. Wzór umowy

– załącznik nr1
– załącznik nr 2
– załącznik nr 3
– załącznik nr 4

Z poważaniem
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