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Świnoujście, 12 lipca 2018 r. 
 

 

Z A P R O S Z E N I E 
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

 
1. Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375), 

której zadania realizuje – Żegluga Świnoujska ul. Wyb. Władysława IV 12 w Świnoujściu 
tel.: 91 321 55 45        fax. 91 327 99 79 
zaprasza do złożenia oferty na:  

„Wykonanie remontu posadzki na jednostce pływającej BIELIK III”. 
2. Przedmiotem zaproszenia jest wykonanie remontu posadzki wraz z wymiana wykładziny PCV  

w korytarzach, szatni i zejściówce oraz montaż wykładziny dywanowej w sterówce i kabinach 
marynarskich opis przedmiotu zaproszenia określono w załączniku nr 1. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 
5. Do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 
gospodarcze potwierdzające uprawnienia do wykonywania przedmiotu zaproszenia; 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 50 tys. zł. 

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających 
swoim rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. wykonanych remontów posadzki na 
jednostkach pływających o wartości brutto min. 25 tys. zł – każda z podaniem zakresu prac, 
wartości oraz daty i miejsca wykonania, 

4) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie 
doświadczenie zawodowe; 

5) katalog materiałów wraz z dokumentami (w języku polskim) potwierdzającymi możliwość 
zastosowania materiałów na jednostkach pływających wg. wymagań określonych w załączniku nr 1 
do zaproszenia. 

6. Termin realizacji zamówienia: 
Do 15 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. 

7. Oferta powinna zawierać:  
1) cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia; 
2) okres udzielonej gwarancji na robociznę oraz użyte materiały min. 36 m-cy. 

8. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:  
„Wykonanie remontu posadzki na jednostce pływającej BIELIK III” 

w sekretariacie ŻŚ pokój 9 lub przesłać na adres: 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 
Termin składania ofert do dnia 24/07/2018 r. do godz. 0930 w sekretariacie ŻŚ pokój nr 9 
Termin otwarcia ofert dnia 24/07/2018 r. o godz. 1045 w siedzibie Zamawiającego pok. 3 
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9. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 20/07/2018 r. w godz. 0900 - 0930, po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami wskazanymi w pkt 10 do dnia 19/07/2018 r. do 
godz.: 1430. 

10. Uprawniony do kontaktu z oferentami: 
1) Pan Zbigniew Gabrysiak tel. 91-322-21-40, w godz. 0800 - 1400adres e-mailowy: dt@zegluga.swi.pl. 

 
DYREKTOR 

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji 

mgr Paweł Szynkaruk 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 
 

Minimalne wymagania w zakresie realizacji zaproszenia 
 

Poz. Z a k r e s   p r a c  Oferta wykonawcy 

1 

WYKŁADZINY PCV - korytarze, szatnia załogi, zejściówka (14 stopni) ca 50 m
2
 

zerwanie starej wykładziny PCV, 

Nie dotyczy   

przygotowanie podłoża z uzupełnieniem ubytków 

wykonanie wylewki na całej powierzchni min. 10 mm 

montaż nowej wykładziny homogenicznej PCV z 
wywinięciem na 100 mm z montażem listew 
wyobleniowych i spawaniem styków 

stopnie zejściówki zabezpieczyć kątownikiem 
schodowym 

KRYTERIA - wykładzina PCV Wypełnić 

wykładzina homogeniczna - aktualny atest morski  

masy naprawcze -aktualny atest morski  

klej do wykładziny - aktualny atest morski  

kątownik schodowy aluminiowy karbowany  

kolor wykładziny - zielony  

2 

WYKŁADZINA DYWANOWA - mostek, kabiny marynarskie ca 32 m
2
 

 przygotowanie powierzchni 
Nie dotyczy 

montaż nowej wykładziny 

KRYTERIA - wykładzina dywanowa z aktualnym 
atestem morskim o niepalności  

Wypełnić 

wysokość runa wykładziny 7,5 mm  

skład: wełna 80%, poliamid 10%, poliester 10%  

wys. całkowita wykładziny 10 mm  

tłumienie dźwięków 25-30 dB  

kolor wykładziny dywanowej  - odcienie 
ciemnoniebieskiego 

 

 
 

……………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
na: Wykonanie remontu posadzki na jednostce pływającej BIELIK III 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………………………………… 
 
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji umowy: ………………………………………… 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

której zadania realizuje 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12, 
72 – 600 Świnoujście  

 
I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach: 

1. Wartość ryczałtowa oferty: ……… zł (słownie: 
……………………………………………...................................) netto + …… % podatek VAT w 
kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………….) brutto. 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
1. oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  

w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
2. oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
3. udzielam/ y gwarancji w wysokości ……. m-cy (min. 36 m-ce) na robociznę i użyte materiały; 
4. oświadczam/my, że do wykonania usługi użyję/jemy materiałów i sprzętu, które posiadają atest 

o dopuszczeniu do stosowania w tego typu pracach oraz na jednostkach pływających; 
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5. oświadczam/my, że usługę wykonam/my: w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania 
zlecenia; 

6. zamówienie wykonam/my: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
7. oświadczam/my, że dysponuję/my osobami posiadającymi co najmniej 4-letnią praktykę 

zawodową w tego typu pracach; 
8. Zobowiązuję/my się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) oraz wykonanie na swój koszt i ryzyko 
zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji usługi. 

III. Załączam/my dokumenty: 
1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 50 tys. zł., 
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 zamówień odpowiadających 
swoim rodzajem i zakresem przedmiot zaproszenia tj. wykonanych remontów posadzki na 
jednostkach pływających o wartości brutto min. 25 tys. zł – każda z podaniem zakresu prac, 
wartości oraz daty i miejsca wykonania, 

4) katalog materiałów wraz z dokumentami (w języku polskim) potwierdzającymi możliwość 
zastosowania materiałów na jednostkach pływających. 

 
 

Podpis Wykonawcy: 
 

.............................................................................. 
/imię i nazwisko/ 


