Zarząd Powiatu w Sławnie
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dla zadania polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się
w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem
środka odurzającego oraz prowadzenie strzeżonego parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego
usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147 tj.)
1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 tj.) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1
2. Przedmiot zapytania: usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów
wodnych położonych na terenie powiatu sławieńskiego prowadzonych przez osoby
znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub
będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub
przystani i prowadzenie strzeżonego parkingu do przechowywania statków lub innych
obiektów pływających do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie.
3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy umieścić w kopercie szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z treścią oferty i złożyć najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2022 roku
do godz. 10.00 na Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2a, wysłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2a, 76- 100 Sławno.
/decyduje data wpływu/
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Zapytanie ofertowe nr BS.5520.1.2022.VI ”
Otwarcie ofert i wybór jednej najkorzystniejszej nastąpi w dniu 5 sierpnia 2022 roku.
Wykonanie wyżej wymienionej usługi- w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2021 roku.
W załączeniu :
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

Informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia udziela Adam Poprawski tel. 59 810 64 24.

Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wybór podmiotu i zawarcie z nim umowy na wykonywanie usługi usuwania statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu sławieńskiego i ich przemieszczania
na własny strzeżony parking w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz.
147 tj.)”.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego na koszt właściciela w
następujących przypadkach:
1) jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,
2) gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego
podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwość
techniczno-organizacyjne, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania powyższych
usług. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za własne wykonanie usług tj.
zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przy wykonaniu usług. Oferent podejmuje się
całodobowej dyspozycyjności w zakresie usług objętych ofertą.
Maksymalne stawki opłat brutto za usuwanie statków lub innych obiektów pływających zostały
określone w uchwale Nr XXXI/VI/275/22 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 lipca 2022 roku.
Ceny zaproponowane przez Wykonawcę nie mogą być równe lub wyższe od stawek określonych w
wyżej cytowanej uchwale.
Forma związania: Umowa cywilno-prawna
Okres obowiązywania: Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Forma prowadzenia postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie udzielenia zamówienia na usługę nie
przekraczającej kwoty 130 000 zł

Wymagane dokumenty:
1. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną) dowodu rejestracyjnego pojazdów przeznaczonych do usuwania lub
holowania jednostek pływających, a w przypadku gdy pojazd nie jest własnością dokument
potwierdzający prawo dysponowania pojazdem. Standard wyposażenia i oznakowania
pojazdów przeznaczonych do usuwania lub przemieszczania jednostek pływających ( m.in.
zamontowane wyciągarki i ich siły uciągu — w formie opisu i zdjęć).
2. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną) licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.
3. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z prowadzoną działalnością.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) nierozpatrywania ofert niekompletnych i otrzymanych po terminie,
2) zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3) nieudzielenia odpowiedzi oferentom, których oferta nie została uznana za najkorzystniejszą,
4) odwołania postępowania ofertowego.

Kryteria oceny ofert: 100 % cena.
Zamawiający dokona wyboru jednej najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które zostaną uznane
za ważne i najkorzystniejsze według wymagań w „ Opisie przedmiotu zamówienia”.
Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna poprawna oferta.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać
następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych.

Załącznik nr 2
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
dot. BS.5520.1.2022.VI
Pełna nazwa Wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Telefon:
NIP:

Fax:
Regon:

e-mail:

Dane dotyczące zamawiającego:
Powiat Sławieński,
ul. Stefanii Sempołowskiej 2a,
76-100 Sławno,
NIP 499-05-02-368,
Regon 770983101
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie :
„usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na
terenie powiatu sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu
alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka
odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub przystani i prowadzenie
strzeżonego parkingu do przechowywania statków lub innych obiektów pływających do czasu
uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie”

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu
zamówienia” za:

Cenę ogółem brutto
(słownie :
w tym podatek VAT 23 %.

PLN
)

2. Gwarantuję stałość cen jednostkowych podanych przeze mnie w Formularzu Ofertowym w
całym okresie realizacji umowy.

3. Akceptuję warunki płatności przelewem w okresie 30 dni od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego. Wynagrodzenie na podstawie umowy wypłacane będzie zbiorczo za dany
miesiąc świadczenia usług na podstawie faktury wystawionej w ciągu 5 dni następnego
miesiąca.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia. Posiadam wszystkie
niezbędne mi dane do złożenia oferty.

5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

6. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Do oferty dołączam następujące dokumenty:
8. kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną) dowodu rejestracyjnego pojazdów przeznaczonych do usuwania lub
holowania jednostek pływających, a w przypadku gdy pojazd nie jest własnością dokument
potwierdzający prawo dysponowania pojazdem.
9. standard wyposażenia 1 oznakowania pojazdów przeznaczonych do usuwania lub
przemieszczania jednostek pływających ( m.in. zamontowane wyciągarki i ich siły uciągu
— w formie opisu i zdjęć).
10. kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną) licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.
11. kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z prowadzoną działalnością.

12. Inne informacje Wykonawcy:
…...........................................
…...........................................
…............................................
miejscowość, data

…........................................
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
Proponowane ceny usługi na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających na parking strzeżony w przypadkach określonych w art. 30 ust.1 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 147 tj.) :

Cena jednostkowa brutto w PLN
usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego
usunięcie poduszkowca
usunięcie statku o długości kadłuba 10 m
usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m
usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m
Ogółem wartość:

Cena jednostkowa brutto w PLN
przechowywanie roweru wodnego lub skutera wodnego
przechowywanie poduszkowca
przechowywanie statku o długości kadłuba 10 m
przechowywanie statku o długości kadłuba do 20 m
przechowywanie statku o długości kadłuba powyżej 20 m
Ogółem wartość:

Powyższa wartość stanowi ogólną cenę oferty brutto wpisaną w formularzu ofertowym.

…............................................
miejscowość, data

…........................................
podpis Wykonawcy

