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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na
remont instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej prowadzącej do Nabrzeża Koszalińskiego w
Porcie Handlowym.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej
prowadzącej do Nabrzeża Koszalińskiego w Porcie Handlowym. Przedmiot zamówienia
obejmuje w szczególności:
 rozebranie fragmentu nawierzchni z płyt żelbetowych betonowych (rozmiar
pojedynczej płyty 2,80x1,20 m) wraz z wykonanie stosownych wykopów;
 przygotowanie podłoża a następnie ułożenie kanału z rur PCW o średnicy 160 mm
łączonego na wcisk na długości około 130 m,
 zabezpieczenie ułożonej sieci zgodnie ze sztuką budowlaną;
 montaż 3 studzienek kanalizacyjnych systemowych VAWIN o średnicy 425 mm
z zamknięciem stożkiem betonowym,
 przygotowanie podłoża i ułożenie rurociągów z rur polietylenowych o średnicy
zewnętrznej 63 mm o długości ok. 130 m;
 zabezpieczenie ułożonej sieci zgodnie ze sztuką budowlaną;
 montaż studzienki wodomierzowej dn100 wraz z wodomierzem;
 instalacja zaworów przelotowych, zwrotnych oraz spustowo-czerpalnych,
 wykonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowych;
 montaż separatora tłuszczowego na sieci kanalizacyjnej.
 zasypanie wykopów oraz odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych.
2.
3.
4.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania
ofert.
Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena, 100% cena.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.07.2019 r.

Sprawę prowadzi: Paweł Kostrzewa tel. kontaktowy: 603 350 035

5.

6.

Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie
najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 3. Jeżeli nie będzie można dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Miejsce i termin składania ofert
Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz ofertowy,
zawierające oferowaną ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, sporządzone
w języku polskim, należy składać na adres: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o.,
ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 30.05.2019 roku.

7.

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

8.
9.

Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy
3) Klauzula informacyjna
Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Paweł Kostrzewa tel. kontaktowy: 603 350 035

