
 

 

DT.3503-20/4-1-MM 
Szczecin, dnia 14.04.2020 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Zamawiający 
 Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z o.o. 
 71-655 Szczecin, ul. Tadeusza Wendy 8; 
 NIP 851-020-72-24 
 Tel. 091 434 55 61 
 Fax. 091 434 22 63 
 e-mail: sekretariat@zstw.szczecin.pl 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest remont wiaty magazynowej na terenie Nabrzeża "HUK" w Szczecinie, 
przy ul. Lipowej 16 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

A. przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem robót na ww obiekcie; 
B. roboty naprawcze dachu: 

• oczyszczenie powierzchni dachu halli z mchu i liści 

• wymiana obróbek blacharskich dachu hali 

• wykonanie izolacji dachu preparatem do renowacji. 
C. Roboty naprawcze konstrukcji i osłony ścian hali: 

• wzmocnienie i naprawa narożnika hali 

• naprawa uszkodzonych płyt żelbetowych osłonowych szt. 15 
D. roboty naprawcze posadzki wewnątrz hali: 

• wykonanie brakującej posadzki wewnątrz hali z tłucznia kamiennego 

• oczyszczenie istniejącej posadzki betonowej 
 

Złożenie oferty możliwe jest wyłącznie po wizji w terenie i wycenie na podstawie wizji lokalnej. 
 

3. Wymagania dotyczące doświadczenia oferenta; 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, oferent dołączy do oferty oświadczenia 
potwierdzające: 

▪ Co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług, 
▪ posiadany potencjał techniczno-logistyczny, 

 
4. Cena: 

 Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny netto zamówienia, dotyczącej całości 
wykonania zadania, tj. robocizna, materiał, wywóz odpadów itp. 

 
5. Termin realizacji przedmiotu zapytania:    

 - do 31 maja 2020 roku 
 

 
6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

− Wiata magazynowa na terenie Nabrzeża "HUK" w Szczecinie, przy ul. Lipowej 16 
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7. Opis sposobu przygotowania oferty:  
A.  Wykonawca powinien złożyć ofertę cenową zgodnie z pkt 4.  
B. Wykonawca w celu wykazania spełniania wymagań o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć 

następujące dokumenty:  
C. Wykaz wykonanych, usług (prac podobnych) w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego „Zapytania 
ofertowego”.  

D. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, 
najpóźniej do dnia podpisania umowy, polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w swoim zakresie o wartości nie mniejszej niż 
500.000 PLN.  

 
8. Ocena ofert 
A. Zamawiający dokona formalnej oceny ofert. 
B. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

      - Cena - 100%  
 

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych w ofercie. 

 
9. Informacja dotycząca wyboru oferenta 
A. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty      

 elektronicznej lub telefonicznie. 
B. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od złożonej oferty bez podania przyczyny 

 
10. Dodatkowe Informacje 
A. Płatność po wykonaniu całości zadania przelewem w ciągu 14 dni po otrzymaniu poprawnie 

wystawionej faktury VAT.  
 

Dodatkowych informacji udzielają: 
Mariusz Madaj, Tel. 605 101 213 oraz e-mail: mariusz.madaj@zstw.szczecin.pl 
Dominik Bielicki, Tel. 723 444 458, e-mail: dominik.bielicki@zstw.szczecin.pl 

 
Załączniki 

- Załącznik nr 1 - „Mapa sytuacyjna” 
- Załącznik nr 2 - „Zdjęcie poglądowe” 
- Załącznik nr 3  - „Wzór wykazu prac podobnych” 
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