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                           Zapytanie ofertowe                 
 

 

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

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Tytuł zamówienia:  

 
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej : 

 
1. Projekt Budowlano-Wykonawczy : Remont Stawy Wschodniej II Bramy Torowej na Zalewie 

Szczecińskim. 
2. Projekt Budowlano-Wykonawczy : Remont Stawy Zachodniej II Bramy Torowej na Zalewie 

Szczecińskim. 
 
 
      2.   Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia  stanowiący  

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena. 

4. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

a) Marcin Lenartowicz, tel. 91 4 403 334 , kom.609 690 427 

b) Andrzej Szymański, tel. 91 4 403 335, 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) nazwę Wykonawcy, 

b) adres Wykonawcy, 

c) cenę netto,  

d) stawkę podatku VAT = 23% 

e) cenę brutto, 

f) termin wykonania zamówienia, 

g) kserokopie uprawnień projektowych : 

1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności  

     konstrukcyjno-budowlanej, 



2.  Zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 

i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym  do zapytania 

wzorze umowy. 

6. Zamawiający przewiduje dwa wyjazdy na obiekty objętych aktualizacją : 
 

a) wizja lokalna na obiektach, 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem złożenia 
ofert –  zaplanowano jeden wyjazd,  
 
Termin wyjazdu : 25 października 2019 r. godzina 11.00. 
 
Zamawiający zapewnia transport droga wodną do obiektów objętych aktualizacją z Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin.  
 

UWAGA: 
Ze względu na warunki atmosferyczne zaplanowany termin wyjazdu na wizje lokalną może ulec 
zmianie, dlatego dzień przed planowanym terminem prosimy Oferentów o kontakt  telefoniczny 
lub pocztą e-mail w celu potwierdzenia terminu wyjazdu. 
 

- Marcin Lenartowicz, tel. 91 4 403 334 , kom.609 690 427 email : mlenartowicz@ums.gov.pl, 

- Andrzej Szymański, tel. 91 4 403 335, email : aszymanski@ums.gov.pl. 

 
b) inwentaryzacja na obiektach z wybranym Wykonawcą, w terminie 3 dni po wyborze 
Wykonawcy –  zaplanowano jeden wyjazd,  
 

Zamawiający zapewnia transport droga wodną do obiektów objętych aktualizacją z Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin.  

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:  

           Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29 października 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  

 Aktualizację dokumentacji projektowej : 
 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy : Remont Stawy Wschodniej II Bramy Torowej na Zalewie 
Szczecińskim. 

2. Projekt Budowlano-Wykonawczy : Remont Stawy Zachodniej II Bramy Torowej na Zalewie 
Szczecińskim. 

 

            Załączniki do oferty: 

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, 

załącznik nr 2 - wzór umowy, 

załącznik nr 3 - oferta cenowa, 

załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa II BT stawa zachodnia, 

załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa II BT stawa wschodnia, 



załącznik nr 6 – oświadczenie RODO. 

UWAGA : Załączniki nr 4 i nr 5, ze względu na swoją duża objętość udostępnione zostaną  

na stronie internetowej :  www.ums.gov.pl  

Zakładka:  Zamówienia Publiczne › Aktualne › Do 30 tys. Euro 

 

 

Podpis Dyrektora Urzędu Morskiego  

lub osoby upoważnionej  

 

 

………………………………………….. 

http://www.ums.gov.pl/

