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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. 1. Tytuł zamówienia  

 ”Remont  budynku   Obwodu Ochrony Wybrzeża   w  Wolinie”. 

2. 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w  budynku 
warsztatowo – garażowym Obwodu Ochrony Wybrzeża w Wolinie ,                         
ul. Niedamira 22, 72-510 Wolin  – szczegółowy zakres prac wyszczególniony  
w  załączniku - nr 1 do zapytania.   

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
a) budynek warsztatowo - garażowy Obwodu Ochrony Wybrzeża w Wolinie ,  

ul. Niedamira 22,  72-510 Wolin: 

 wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2  – 1 szt. 

 rozebranie obróbek blacharskich – 0,63  m ², 

 zamontowanie okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 
ponad 1,5m2  razem 2,43 m2 , 

 obsadzenie prefabrykowanych podokienników - dł. 1,75 m 
,
 - 1 szt. 

 obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm –z blachy z cynku -0,630 m2 

 ługowanie farby olejnej z tynków ścian – razem: 42,660 m2 

 zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi 
ponad 5m2  - razem 74,728 m2 , 

 przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków z poszpachlowanych nierówności – razem 74,730 m2 

, 

 gruntowanie podłoży preparatem – powierzchnie poziome, stropy – 
32,310 m2  

 gruntowanie podłoży preparatem – powierzchnie pionowe, ftalowa 
emulsja  – 85,080 m2  

 dwukrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynków wew. ścian z 
jednokrotnym szpachlowaniem – 42,660 m2 , 

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów – 32,310 m2 , 



 
                        

 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
ścian – 42,420 m2 , 

 zerwanie podkładu cementowego  - posadzka garaż – 21,890 m2 , 

 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20+10=30 
mm zatarte na gładko -32,31 m2 , 

 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek za 
zmianę grub. o 10 mm – 32,310 m2, 

 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na klej 
metodą zwykłą – 11, 040 m2 , 

 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm- cokoliki 15 cm 
układane na klej z przecinaniem płytek – przygotowanie podłoża – 11,980 
m2 , 

 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm – cokolik 15 cm  
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą – 28,050 m2 , 

 malowanie emalią epoksydową powierzchni (posadzki) konstrukcji 
betonowych – 21,980 m2 , 

 wywóz gruzu kontenerem wraz z jej doniesieniem do kontenera o poj. 2,3 
m3 – 1 szt. 

3. 3.  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. 

 

4. 4. 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. 

5. 

 

 

 

1.  

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:  

Mirosław Wojciech Kozik tel. 91 44 03 466, e-mail: wkozik@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 – 3 miesiące od podpisania umowy 
g) okres gwarancji*- 24 miesiące  
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
i) warunki płatności 
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy*. 
k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu) –załącznik nr 5 

mailto:wkozik@ums.gov.pl


 
                        

l)  formularz oferty- załącznik nr 2  
m) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie 12 dni kalendarzowych - 
liczonych od dnia następnego  po dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie 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 wykonanie zadania pod nazwą; 
„Remont   budynku warsztatowo – garażowego  Obwodu Ochrony Wybrzeża      
w Wolinie , 72-510 Wolin, ul. Niedamira 22”.   
 

 

6. 8. Załączniki do oferty. 

1.  Przedmiar robót                                                             zał. Nr. 1 

2.  Formularz oferty                                                            zał. Nr. 2 

3. Oświadczenie   wykonawcy                                            zał. Nr. 3 

4. Wzór umowy                                                                   zał. Nr. 4 

5. Oświadczenie wykonawcy   (RODO)                              zał. Nr. 5 

 

9. Informacje dodatkowe* 
  

  
 

7.  Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na 
każdym etapie udzielania zamówienia publicznego. 

 

 

 
 

 

  

8.   

  

9.   

  

  

                                                                               Paweł Szumny 
                                                                                         Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

                                                                                                  /podpisano podpisem kwalifikowanym/ 

                                         

…………………………………………………………… 

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej 

 


