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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 dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 
zewnętrznej instalacji wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w OSW Pobierowo,  
ul. Grunwaldzka 2, dz. 144/9  obręb Pobierowo” 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przyłącza wodociągowego  
i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej do budynków w Ośrodku OSW Pobierowo, na podstawie warunków 
technicznych dotyczących przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  

2. Przedmiot umowy należy wykonać w czterech egzemplarzach w formie papierowej 
oraz w formie elektronicznej na płycie CD. 

3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z należytą starannością, w sposób 
zgodny z wymaganiami prawa, a w szczególności z : 

a) art. 28 i art. 29 Prawo budowlane, (Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

4. W zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi: 
a) zgłoszenie  do właściwego organu w imieniu Zamawiającego, projektowanego 

przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz uzyskanie pozwolenia  
na budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
Wykonania przedmiarów robót na każdy rodzaj robót osobno, 

b)  wykonanie kosztorysu inwestorskiego na każdy rodzaj  robót osobno, 

c) wykonanie ST i WOR  na w/w etapy robót, 

d) uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania 

projektów. 

3. Symbol kategorii CPV 

71322200-3 

 

4. 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. 
Złożenie wypełnionych oświadczeń wykonawcy – załącznik nr 2 i 5  
do zapytania ofertowego. 

5. 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. 

 

6. Osoby upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 

Karina Bołzan tel.  91 44 03 477, e-mail: kbolzan@ums.gov.pl, oraz p. Stanisław 
Sobański tel. 91 44 03 271, e-mail: ssobanski@ums.gov.pl 

 

7. Oferta powinna zawierać: 

 a) nazwę Wykonawcy 
b) adres Wykonawcy 
c) cenę PLN netto 
d) stawkę podatku VAT 
e) cenę PLN brutto 
f) termin wykonania zamówienia 
g) okres gwarancji*  
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). 
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty” 

Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl  do dnia 20 lipca 2021 r. z dopiskiem 

oferta na: „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i 

kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w OSW Pobierowo, ul. Grunwaldzka 2, dz. 144/9  obręb Pobierowo” 

9. Załączniki do oferty* 

1. Formularz oferty                                                                                 zał. Nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy                                                                  zał. Nr 2                                                                      

3. Zapytanie ofertowe                                                                             zał. Nr 3 

4. Wzór umowy                                                                                       zał. Nr 4 

5. Oświadczenie                                                                                      zał. Nr 5 
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10. Informacje 
dodatkowe* 

 

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

 

  

 
                                                                                Z up. Dyrektora  
                                                                 Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                                  Paweł Szumny 
                                                                 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 
                                                                          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

* - o ile dotyczy  
 



 

 
 

   
 

................................, dn. .............................. 

(miejscowość)  (data)   

 

............................................................ 

           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub                

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                 

w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

...........................................................................  
      (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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