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Znak sprawy PO-II.2630.170.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)                                                            

 

                       EŁ.242.11.1.21 
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 

 
 

Zapytanie ofertowe 

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  
70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
1. Tytuł zamówienia  
Przegląd masztów antenowych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 
- wykonanie rocznych przeglądów masztów antenowych (18 szt.) , zgodnie z art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.); 
- założenie i dostarczenie książek obiektów budowlanych dla masztów antenowych w 
Kołobrzegu, Darłowie, Dźwirzynie i Jarosławcu (2 szt.) zgodnie z  Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1134); 
- przedstawienie wyników przeglądów stanu technicznego masztów antenowych w formie 
Protokołów z przeglądów stanu technicznego masztów antenowych w formie pisemnej (18 
szt.) i  elektronicznej w formacie PDF (na nośniku CD lub DVD). 
 

Zamawiający zapewnia (po wcześniejszym umówieniu) transport jednostką pływającą z 
Trzebieży na Wyspę Chełminek. 
 
3.Symbol kategorii CPV  

71356100-9 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu 

Wymogiem przystąpienia do złożenia oferty jest posiadanie uprawnień budowlanych w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 
 
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena brutto na wykonane prace. 
 
6. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami 
Adam Murawa – Kierownik Zespołu Łączności Radiowej  
 e-mail: amurawa@ums.gov.pl    tel. 91 44 03 566 tel. kom. 607900046 
 
7. Oferta powinna zawierać: 
a)  nazwę Wykonawcy 
b)  adres Wykonawcy 
c) cenę netto, podatek VAT i cenę brutto wyrażone w PLN 

Podatek VAT za usługę wynosi 23%  
d) termin wykonania zamówienia - do 29.10.2021 r. 
e) okres gwarancji - nie dotyczy 
f)  podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
g) warunki płatności – 14 dni od dnia dostarczenia faktury 



 

h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze 
umowy (załącznik nr 3) 

i) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej zgodnie z ustawą 
„Prawo Budowlane”, 

j) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 4) 

 
8. Miejsce i termin złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć na adres oferty@ums.gov.pl w terminie do dnia 01.09.2021 r.  
z dopiskiem w temacie oferty Przegląd masztów antenowych 
 
9. Załączniki do oferty 
 
Zał. nr 1 – Wykaz masztów antenowych 
Zał. nr 2– Formularz oferty 
Zał. nr 3 - Wzór umowy 
Zał. nr 4 – Oświadczenie RODO. 
 
10. Informacje dodatkowe 
 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie 
udzielenia zamówienia publicznego 
 

 
   

                                                             

Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


