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                                       Zapytanie ofertowe                 (wzór) 
 

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 

Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Tytuł zamówienia:  

             Przegląd, badanie i atestacja kompasów magnetycznych na jednostkach  

             pływających BONn w Szczecinie.   

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

           -    demontaż i montaż na jednostce, 

           -  transport (wykonawca pokrywa koszty odpowiedniego zabezpieczenia oraz 

                transportu kompasów do warsztatu i po atestacji na jednostkę), 

           -    przegląd wraz ze wstępną defektacją, 

           -    ewentualne drobne naprawy (uzupełnienie płynów, wymiana uszczelnień,  

                   przy zaworach), 

          - badanie i atestacja kompasów magnetycznych: klasy A – 5 szt.  

               i klasy B – 6 szt., w latach 2018-2019 r. 

          -     wydanie zaświadczenia. 

           Miejsce odbioru i dostawy kompasów po atestacji: Baza Oznakowania Nawigacyjnego  

           w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do  

           piątku.  

           Czas wykonania atestacji jednego kompasu: do 3 dni roboczych od zlecenia. 

           Atestacja kompasów będzie dokonywana partiami, w zależności od terminów  

           ważności atestów, lecz nie później niż przed datą ich upływu i będzie wykonywana  

           zgodnie z wykazem terminów, wskazanych w Harmonogramie atestacji kompasów,  

           stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena. 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Marcin Lenartowicz, tel. 609 690 427 

b) Maciej Zarębski, tel. 605 849 345 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 

b) adres Wykonawcy, 



c) cenę netto,  

d) stawkę podatku VAT = 0% 

e) cenę brutto, 

f) termin wykonania zamówienia, 

g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:  

            Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 08.02.2018 r. 

            do godziny 15:00, na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  

            70-207 Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu pokój 130 z dopiskiem:  

            Oferta na przegląd, badanie i atestację kompasów magnetycznych na     

            jednostkach pływających BONn w Szczecinie.       

7. Załączniki do oferty: 

załącznik nr 1 – Harmonogram atestacji kompasów magnetycznych z jednostek 

pływających BONn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Dyrektora Urzędu Morskiego  

lub osoby upoważnionej  

 

 

………………………………………….. 


