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Znak: PO-II.2630.90.21;  

          OW.2630.2.21.MZ 

           

Szczecin, dnia  24 maja 2021 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4,  

70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Tytuł zamówienia: Wykonanie badań  ferromagnetycznych wraz z raportem, dla 

potrzeb późniejszego wydobycia i utylizacji przedmiotów ferromagnetycznych a 

następnie realizacji robót rozbiórkowych i budowlanych w ramach zadania 

„Przebudowa (wymiana) 3 ostróg w Dziwnowie km 388,100 ÷388,500”. 

 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia: 

Zadanie objęte przedmiotem zamówienia stanowi jeden z elementów prac wstępnych - 

przygotowawczych dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa (wymiana) 3 ostróg  

w Dziwnowie km 388,100 ÷388,500” realizowanego w ramach programu wieloletniego 

Program Ochrony Brzegów Morskich.  

Raport Końcowy z badań wykonanych w ramach niniejszego zamówienia będzie użyty do 

sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w odrębnym postępowaniu na wydobycie i 

utylizację obiektów wskazanych w Raporcie oraz rozbiórkę i budowę ostróg. 

W ramach niniejszego zamówienia należy zbadać obszar planowanej przebudowy pod kątem 

występowania obiektów ferromagnetycznych, w celu umożliwienia przyszłemu oferentowi 

określenie nakładów koniecznych dla ich odsłonięcia, wydobycia i utylizacji. 

Wymagania dotyczące zamówienia opisano szczegółowo w Opisie  Przedmiotu Zamówienia 

(zał. nr  4 do zapytana) 

 

4. Symbol kategorii CPV: 71352300-3 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia wykonawcy oraz sposób 
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kierujących i wykonujących zamówienie: 

Zamawiający wymaga aby przyszły Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie 

wykonywania badań ferromagnetycznych w obszarze Morza Bałtyckiego w strefie przyboju 

(bezpośredniego oddziaływania falowania)  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich pięciu 

latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał  

co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu badań ferromagnetycznych 

i sporządzeniu raportu z tychże badań w obszarze Morza Bałtyckiego w strefie przyboju 

(bezpośredniego oddziaływania falowania) 

  

6.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena wykonania zamówienia –  

Cena 100%.  

1. Wynagrodzenie należy skalkulować jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 

wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, a opisanych  

w szczególności w OPZ - zał. 4 do Zapytania ofertowego. 

 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

1. Marzena Żuchowska, tel. 91 44 03 224 

2. Grażyna Barańska, tel. 91 44 03 490 

 

8. 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: do 14 dni do daty zawarcia umowy. 
g) podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
h) warunki płatności, 
i) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym 

do zapytania wzorze umowy*, 
j) Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków wymienionych 

w pkt 3 Zapytania ofertowego, 
k) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

 

9. Dodatkowe informacje: 

1) Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z projektem umowy załączonym  

do niniejszego zapytania. 

2) Zaleca się by do oferty dołączyć podstawowe informacje na temat wykonawcy 

prezentujące w szczególności profil działalności, dotychczasowe doświadczenia, 

charakterystykę wykonawcy. 

3) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Szczegółowe regulacje dotyczące udziału podwykonawców w realizacji świadczenia 

zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.  
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10. Miejsce i termin złożenia oferty.  

1) Ofertę należy złożyć na adres: oferty@ums.gov.pl w terminie do 01.06.2021r. z 
dopiskiem:  oferta na „Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem 
odcinka brzegu morskiego w Dziwnowie km 388,100 ÷388,500”  

 

11. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni do daty zawarcia umowy.  

 

                   Z up. Dyrektora 
                               Urzędu Morskiego w Szczecinie 

                                 Paweł Szumny 
                                  Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

                                                /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wykaz usług 

3. Wzór umowy. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

5. Oświadczenie RODO 
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