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Zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu o cenę na usługę pn.:  

„Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej 
w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu”. 

  

I  Zakres świadczonych usług. 

Wykonywanie kwalifikowanych usług eksperckich jako Ekspert Technicznej Komisji 
Inspekcyjnej Urzędu Żeglugi Śródlądowej, we Wrocławiu polegających w szczególności na: 

1) wykonywaniu obowiązków członka Technicznej Komisji Inspekcyjnej i przestrzeganiu 
zasad zawartych w przepisach prawa, w tym w zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu w sprawie powołania Technicznej Komisji Inspekcyjnej  do 
przeprowadzenia pomiarów statku i inspekcji technicznej statku w Urzędzie Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu, realizację zasad podpisanej umowy,a w szczególności: 
a) dokonywaniu inspekcji technicznych statków żeglugi śródlądowej, 
b) wykonywaniu czynności pomiarowych statków żeglugi śródlądowej, 
c) wystawianiu protokołów z przeprowadzonego pomiaru statku 
d) wystawianiu protokołów z przeprowadzonej inspekcji technicznej statku 
e) przygotowywaniu pisemnego stanowiska eksperta w kwestii zdolności żeglugowej 

danego statku zwanych dalej „zleceniem” w zakresie: 
(1) budowy statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności; 
(2) budowy maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa; 
(3) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty w tym minimalnej wolnej burty, oraz 

znaków i podziałek zanurzenia; 
(4) urządzeń sterowych; 
(5) budowy maszyn; 
(6) spełniania wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza lub 

przed hałasem; 
(7) urządzeń elektrycznych; 
(8) spełniania wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy; 
(9) urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem; 

f) prowadzeniu pełnej dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, jej 
zabezpieczania i utrwalania; 

 
 
II Termin wykonania. 
 
Termin wykonania zamówienia/świadczenia usług: od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 



 
III Warunki przystąpienia do składania ofert 

1. specjalista do spraw budowy statków oraz ich siłowni w zakresie żeglugi śródlądowej, 
wymagania:  

- wykształcenie średnie,  
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy remontach, budowie lub nadzorze 

nad budową lub projektowaniem statków 
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy remontach, budowie lub nadzorze 

nad budową lub projektowaniem statków lub przy przeprowadzaniu pomiarów 
statków żeglugi śródlądowej 

2. specjalista do spraw nautyki, wymagania:  
- wykształcenie średnie,  
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika statków z 

napędem nie będących małymi statkami,  
- patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej uprawniający do kierowania statkiem 

kategorii pierwszej oraz statkami pasażerskimi 
- co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy remontach, budowie lub nadzorze 

nad budową lub projektowaniem statków lub przy przeprowadzaniu pomiarów 
statków żeglugi śródlądowej 

 

IV Zasady oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie danej Części Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny ofert:  

 Cena (C) – waga kryterium 100%  

              cena najniższa brutto*  
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%  
          cena oferty ocenianej brutto  
 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  
 
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  

b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 
punktów.  

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wybierze ofertę 
Wykonawcy z najwyższym doświadczeniem.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  


