
ZAPYTANIE OFERTOWE 

„SZKUNER” SP. Z O.O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

NA WYKONANIE: 

„Remontu Narożnika Nabrzeży Postojowego i Roboczego w Porcie 

Władysławowo” 
 

Zakres Remontu Narożnika Nabrzeży Postojowego i Roboczego: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

• naprawy narożnika nabrzeży: Postojowego i Roboczego wg projektu nr 470/2017/1 rew 

3, 

• naprawy rozszczelnionej ścianki larsenowej przy dnie (wysokość 150 cm szerokość 5cm 

pod płytą Nabrzeża Roboczego w odległości 1,3 m od narożnika) wykazana przy 

wykonanym ateście nurka z dn.16.10.2017 r.,  

• wykonanie atestu czystości dna po i przed remontem,   

• wykonanie sondażu na akwenie obejmującym remont. 

 

1.2 Oszacowanie kosztów remontu wg zakresu zamówienia Załącznik nr 1 - Kosztorys. 

1.3 Udokumentowanie doświadczenia w zakresie wykonywania prac podobnych - Załącznik nr 2. 

1.4 Złożona oferta powinna obejmować kompleksowe wykonanie robót i uwzględnić wszelkie koszty 

związane z prowadzeniem prac, w tym materiałów , robociznę oraz sprzęt. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  

Do postępowania zostaną dopuszczone podmioty, które:  

a) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Do oferty należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:  

•  firma posiada kierownika z uprawnieniami do wykonywania robót hydrotechnicznych,  

•  uprawnienia do wykonywania prac podwodnych na terenie portu Władysławowo, 

•  zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

b) wykażą, że posiadają doświadczenie i wiedzę, należy to przedstawić w załączniku nr 2: 

• wykaz prac podobnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, dotyczących przygotowania   

podobnych zadań o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł brutto każda.  

c) zaoferują wykonanie prac remontowych wg projektu nr 470/2017/1 rew 3,  

 

d)   udzielą gwarancji na wykonane prace hydrotechniczne minimum 24 miesiące. 

 

3. Szczegółowa specyfikacja techniczna zakresu wykonania zamówienia: 

a) remont narożnika Nb. Postojowego i Roboczego powinien być przeprowadzony zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym, 



b) ofertę na remont narożnika niniejszych nabrzeży należy opracować wg przygotowanego wzoru 

dokumentów i dołączyć załącznik nr 1 - Kosztorysu wykonania zadania oraz Załącznik nr 2 – 

Wykaz Prac podobnych, 

c) po zakończeniu remontu należy przygotować niezbędne dokumenty powykonawcze do 

przedłożenia przed Nadzorem Budowlanym informujące o zakończeniu remontu. 

 

4. Kryteria oceny oferty: 
A. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. Nazwa Kryterium Znaczenie kryterium 
(w %) 

1. Cena 

 

100 

 
B. Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Sposób przyznania punktacji za 

spełnienie kryteriów „Cena”: 
 

cena netto oferty najniższej 
gdzie Cena =100 x ------------------------------------------------------ 

 

    cena  netto oferty badanej 

 

C. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punków.  

 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia:  
Wykluczeni z postanowienia zostaną oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu 

tj.: 

• zaoferują wykonanie prac remontowych niespełniających kryteriów technicznych określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia, 

• udzielą gwarancji na wykonane zadania remontowego o czasie trwania krótszym niż 24   

miesiące, 

• zaoferowany termin wykonania prac remontowych będzie wykraczał poza termin wskazany w 

zamówieniu.  

 

6. Termin i miejsce złożenia oferty.  

Oferty należy przesłać e-mailem do dnia 05.03.2021 r. do godz. 10.00 lub złożyć w siedzibie "Szkuner" 

Sp. z o.o. ul Portowa 22, 84-120 Władysławowo w kopercie z opisem: „Remont Narożnika Nabrzeży 

Postojowego i Roboczego ” lub e-mailem: szkuner@szkuner.pl 

8.  Termin realizacji zamówienia:  do 20.04.2021 r. 

 

9.   Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Grażyna Radtke, Główny Dyspozytor Portu, tel. 512 468 574, e-mail: g.radtke@szkuner.pl   

10. Wytyczne dotyczące składania oferty: 

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

mailto:szkuner@szkuner.pl
mailto:g.radtke@szkuner.pl


• dane identyfikacyjne oferenta (nazwę, adres i telefon kontaktowy), 

• datę sporządzenia, 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu, 

• wartość netto oraz wartość brutto,  

• termin realizacji zamówienia od dnia złożenia oferty lub zawarcia umowy,  

• termin ważności oferty,  

• udzielony termin gwarancji,  

• podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, 

• potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 

dostępną na stronie www.szkuner.pl pod ogłoszeniem, 

• przedkładana oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

 

11. Pozostałe postanowienia:  

a) zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, 

b) wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do 

podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 

c) niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do zawarcia umowy, 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zarówno części jak i całości prowadzonego 

zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.  

 

  

  

  

 

http://www.szkuner.pl/

