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Świnoujście 10 maj 2019 r. 
Znak sprawy: ZP/22/2019 
 

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 w zakresie objętym przedmiotem zaproszenia 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 naprawy systemu chłodzenia SG i SP na trzech jednostkach pływających BIELIK 
należących do Żeglugi Świnoujskiej”. 

2. Przedmiotem zaproszenia jest: 
1) oczyszczeniu krat kingstonowych (po 4 szt. na każdej jednostce), 
2) wystawienie atestu nurkowego, 
3) wykonanie dokumentacji filmowej (po 1 egz. na jednostkę) na płytach CD/DVD lub PenDrive, 

zwane dalej „czynnościami”. 
3. Wykonawca: 

1) wszystkie czynności wykona zgodnie obowiązującymi przepisami i normami określonymi dla przedmio-
towego zaproszenia, 

2) termin wykonania czynności zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego, 
3) czynności będzie wykonywał pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego. 

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

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 9 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. wykonaniem naprawy systemu chłodzenia 
silnika głównego i silnika pomocniczego na jednostkach pływających o wartości brutto min. 3 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. 

Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność  
z oryginałem”. 

7. Termin realizacji zamówienia: 
1) Od dnia otrzymania zlecenia do 20 czerwca 2019 r. w tym wykonanie czynności na jednostce pływającej 

Wykonawcy do 3 dni roboczych od dnia jej udostepnienia. 
8. Oferta winna zawierć: 

1) cenę ryczałtową netto za 1 jednostkę pływającą x 3 jednostki = wartość netto + obowiązujący podatek 
VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia, 

2) udzielenie min. 12 m-nej gwarancji na robociznę. 



9. Ofertę należy złożyć z dopiskiem:  
„Wykonanie naprawy systemu chłodzenia SG i SP” 

w sekretariacie ŻŚ pokój 9 lub przesłać na adres: 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12 
72-600 ŚWINOUJŚCIE 

Termin składania ofert do dnia 24-05-2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Żeglugi Świnoujskiej pokój nr 9 
Termin otwarcia ofert dnia 24-05-2019 r. o godz. 1120 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej pok. 3 

10. Uprawniony do kontaktu z oferentami: 
1) Pan Grzegorz Bogdanowicz w godz. 0800 - 1400 adres e-mailowy: techniczny@zegluga.swi.pl 

 
DYREKTOR 

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji 

mgr Paweł Szynkaruk 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/22/2019 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
na: Wykonanie naprawy systemu chłodzenia SG i SP na trzech jednostkach pływających BIELIK na-

leżących do Żeglugi Świnoujskiej 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji zlecenia: ………………………………………… 
 
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. Cenę ryczałtową …………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………) 
netto za 1 jednostkę pływającą x 3 jednostki = wartość ryczałtowa: ………………… 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/-y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
3. oświadczam/-y, że na robociznę udzielam/-y …… miesięczny gwarancji (min. 12 m-cy); 



4. oświadczam/-y, że przedmiot zaproszenia określony w zamówieniu wykonam/-y: do 20 czerwca 2019 
r. w tym czynności na jednostce pływającej udostępnionej do 3 dni roboczych od dnia jej 
udostepnienia; 

5. zamówienie wykonam/-y: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
6. oświadczam/-y, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiadające specyfice prac min. 4 letnie 

doświadczenie zawodowe; 
7. oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

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 zlecenia na kwotę nie mniejsza niż 9 tys. zł., 
3. wykaz wykonanych prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 
 

Podpis Wykonawcy: 
 

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

 


