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Zapytanie ofertowe 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,               
70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę i odnowienie powłoki 
malarskiej ławek zamontowanych na Pomoście Spacerowym w Kamieniu Pomorskim. 
 .  

1. Tytuł zamówienia: Prace konserwacyjne (odnowienie powłoki malarskiej) ławek 
zamontowanych  na Pomoście Spacerowym w Kamieniu Pomorskim. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Prace konserwacyjne 6 sztuk ławek zamontowanych na Pomoście Spacerowym w 
Kamieniu Pomorskim. 

            Zakres prac: 
             1) odnowienie powłoki malarskiej desek i metalowych wsporników ławek zgodnie z   

istniejącą kolorystyką: 
                   - czyszczenie mechaniczne i ręczne desek i metalowych wsporników  ławek 
                   - łączna powierzchnia do czyszczenia i malowania 12 m 2. 
             2) montaż 2 sztuk brakujących desek i wymiana 1 deski uszkodzonej: 
                  - wymiar pojedynczej deski: 180 cm x 8,5 cm x 4cm. 
             3)  wykonawca dostarczy łącznie 8 sztuk desek: 
                  -  3 deski przeznaczone do montażu na miejscu oraz 5 desek zapasowych, które  

przekaże Zamawiającemu. 
             4)  Sprawdzenie i dokręcenie śrub mocujących deski we wszystkich ławkach: 
                   -   w razie potrzeby wymiana śrub montażowych, 
                   -  śruby mocujące deski zgodne z istniejącymi tj. dokręcane obustronnie na klucz 

inbusowy (zabezpieczenie przed odkręceniem). 
              5) wszystkie materiały w zakresie własnym Wykonawcy 
  

3. Symbol kategorii CPV  45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne) 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 
 

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - kryterium wyboru oferty stanowić będzie 
najniższa cena  wykonania prac.  

 

6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami będą, Wydział Dróg i Budowli 
Morskich: 
1) Marek Barwiński DBM tel. 91 4 403 495: 
2) Grażyna Barańska DBM tel. 91 4 403 490, tel. 605 844 114    

         
7. Oferta powinna zawierać:  

1) nazwę Wykonawcy, 
2) adres Wykonawcy, 
3) cenę netto, 
4) stawkę podatku VAT 23% 
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5) cenę brutto, 
6) termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2021 r, 
7) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
8) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do 

zapytania wzorze umowy. 
9) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: oferty@ums.gov.pl do dnia  
7.06.2021 r. –  z dopiskiem „naprawa i odnowienie powłoki malarskiej ławek na 
pomoście  w Kamieniu Pomorskim”. 

 

9. Załączniki do oferty –Oświadczenie RODO. 
10. Informacje dodatkowe - nie dotyczy. 

 
 
 
 

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie 

 
 Zenon Kozłowski 

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
/podpisano podpisem elektronicznym / 

 
 
Załączniki 2: 

1) Wzór umowy 

2) Oświadczenie RODO 

Rozdzielnik: 
1) adresat 

2) a/a 
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