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nieprzekraczającej 130 000 złotych 

 
Gdynia, dnia 29.09.2022 

Znak sprawy ON.751.3.3.2022.KW 
  

 

 

Zapytanie ofertowe 
 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*: 

1. Przedmiot zamówienia: Przeniesienie stacji RTK z Portu Północnego do Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego 

2. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na: 

-  demontażu zainstalowanych urządzeń RTK oraz odbiornika monitorującego DGPS, 

- szafy rack 19” z urządzeniami zasilającymi oraz sieci IT,  

- anteny GPS RTK oraz anteny GPS DGPS wraz ze spodarkami i ułożeniem nowych 
kabli antenowych wysokiej częstotliwości, 

-  ponownym ich montażu i uruchomieniu w BON Gdańsk. 

Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 1 - OPZ 
a) termin wykonania zamówienia 3 tygodnie 
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): 

płatność przelewem po odbiorze końcowym, 
c) okres gwarancji 12 miesięcy. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności,  
b) doświadczenie w pracach instalacyjnych- należy wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wykonał minimum 2 prace z 
zakresu instalacji radiowych lub radionawigacyjnych, 

c) posiadanie uprawnień do prac opisanych w przedmiocie zamówienia. 

4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:  
a) cena - 100%  

5. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do 
składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2022 do godz. 9:00 w formie: 
- elektronicznej na adres e-mail donsekr@umgdy.gov.pl,* 
- faxem na numer …………………….,* 
- pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,  
/w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ……………. – nie otwierać przed dniem 
…….. godz. ………..” /* 

6. Do oferty należy załączyć: 
a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
b) formularz oferty.   

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest dostarczyć:  
a) stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do 

podpisania umowy. 
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8. Do zapytania ofertowego załączono 
 a) formularz oferty,   

b) opis przedmiotu zamówienia. 
 

9. Dodatkowe informacje: 
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia  wyników nastąpi w dniu 

17.10.2022, 
b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.  
c)  Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy 

Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami 
zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług). 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

     ............................................. 
        Podpis Zamawiającego 


