OGŁOSZENIE
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku działając na podstawie Art. 62 1. C Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert na
realizacje usługi:
„Usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku w
miejscowościach: Dźwirzyno – Kołobrzeg – Sianożęty - Ustronie Morskie – Pleśna – Gąski – Chłopy
– Mielno – Unieście – Łazy – Dąbkowice – Bobolin – Darłówko - Wicie (woj. zachodniopomorskie);
Słupsk – Ustka – Rowy – Łeba (woj. pomorskie)”
Przedmiotem zamówienia są Usługi kominiarskie ok. 50 budynków 1-2 kondygnacyjnych
(administracyjnych, administracyjno-mieszkalnych i gospodarczych) w skład których wchodzą:
1) Przeglądy budynków.
2) Inwentaryzacja przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych - niezbędnych do wpisów w
Książkach Obiektów Budowlanych.
3) Sprawdzenie przepływu strumienia powietrza z podaniem pomiaru (anemometr)
4) Czyszczenie przewodów dymnych, spalinowych i wentylacyjnych z wybraniem sadzy.
5) Badanie stanu technicznego przewodu kominowego.
6) Odgruzowanie przewodów.
Oferty (formularz w załączeniu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem oferta cenowa na
„Usługi kominiarskie” należy składać w Urzędzie Morskim w Słupsku, ul. Niemcewicza 15A,
do dnia 26. 08. 2009 r godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu, pokój nr 13 (I piętro).
Rozpatrzenie ofert na wykonanie usługi nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
Warunkiem składania ofert jest przynależność do zrzeszenia kominiarzy.
Dopuszczamy składanie ofert częściowych z podziałem na teren administrowany przez Urząd Morski w
Słupsku na obszarze województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto za przewód kominowy (spalinowy, wentylacyjny, dymowy) zł……………………….(słownie…………………………………)
W rozumieniu słowa cena za w/w usługi zawiera się dojazd do w/w miejscowości na koszt oferenta
W przypadku ofert równorzędnych cenowo, zostanie przeprowadzone postępowanie ustne.

Adres strony internetowej:
www.umsl.gov.pl - (komunikaty)
e-mail: zaopatrzenie@umsl.gov.pl
tel. 059 848 19 90 wew. 46 lub 56
fax:: 059 848 19 90
Wydział Gospodarczy,
Zaopatrzenia i Transportu

Załącznik nr 1.
.....................................
Nazwa i adres firmy (oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 18
tel. /059/ 84-74-256-257
fax./059/ 84-74-255
Wykonawca:

.........................................
.........................................
.........................................

Nawiązując do ogłoszenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku dotyczącego realizacji usługi pn.
„Usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Morski w Słupsku”
oferuję wykonanie usługi w obszarze ......................................................................................................
za kwotę brutto:
Rodzaj usługi

Cena za przewód
spalinowy

wentylacyjny

dymowy

Kontrola
przewodów
kominowych
Czyszczenie
przewodów
kominowych
Inwentaryzacja

Oświadczamy że:
1. uzyskaliśmy niezbędne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
2. posiadamy niezbędna wiedzę i uprawnienia do wykonywania w/w Zamówienia

..................................
podpis Oferenta

