ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 18,9 litra wraz z urządzeniami do jej podawania oraz
stojakami na butle.
Zakres usługi:
1)
2)
3)
4)
5)

Dostawy wody w butlach o pojemności 18,9 litra.
Najem 23 urządzeń grzejąco-chłodzących, wysokich.
Najem 25 stojaków na wodę.
Dostarczenie i instalację urządzeń, w budynkach Zamawiającego.
Sanityzację urządzeń raz na pół roku.

Lokalizacja wykonania usługi:
1) Warszawa, ul. Podleśna 61 (obejmuje najem 21 urządzeń grzejąco - chłodzących i 23 stojaki).
2) Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 (obejmuje najem 2 urządzeń grzejąco - chłodzących i 2 stojaków).
Inne ustalenia:
1) Dostawy przeprowadzane będą co dwa tygodnie.
2) Średnie miesięczne zużycie wody w okresie ostatnich sześciu miesięcy wynosi 218 butli.
3) Dostarczana woda powinna spełniać następujące kryteria:
a) niegazowana, czysta, woda źródlana, bez środków konserwujących;
b) zalecana do codziennego spożycia – o wysokiej jakości i bezpieczeństwie zdrowotnym;
c) posiadająca atest PZH;
d) czysta bakteriologicznie, wolna od zanieczyszczeń (rdza, osad, piasek) – badana okresowo przez
Sanepid;
e) termin przydatności do spożycia dostarczanej wody musi być wyraźnie oznaczony na każdej
butli i nie może być krótszy niż 60 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego.
4) Wymagania dotyczące butli:
a) butle muszą posiadać atest PZH;
b) na każdej butli muszą znajdować się co najmniej następujące dane: nazwa i rodzaj produktu,
miejsce ujęcia wody, nazwa i adres producenta, pojemność, skład fizykochemiczny wody,
numer partii, termin przydatności do spożycia;
c) korki muszą być zabezpieczone folią termokurczliwą;
d) butle muszą być dostosowane do dostarczonych dystrybutorów.
5) Urządzenia dozujące wodę powinny spełniać następujące parametry techniczne:
a) posiadać system grzewczo-chłodzący wyposażony w dwa kraniki – osobno do zimnej i ciepłej
wody;
b) muszą być nowe i sprawne technicznie;
c) posiadać atest PZH.
6) Stojaki na butle będą umożliwiały przechowywanie 4 butli, jedna nad drugą.

Termin realizacji: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy (okres: lipiec 2017 r. - czerwiec 2019 r.).
Proponowana cena oferty:
Lp.
1
2
3
4

Przedmiot zamówienia
Butla z wodą
Dzierżawa dystrybutora
Dzierżawa stojaka
Sanityzacja

Cena jednostkowa [zł netto]

Wymagania:
1) Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej trzy usługi objęte przedmiotem zamówienia, tj. sukcesywnej dostawy wody
źródlanej, o wartości min. 5 000,00 PLN każda.
2) Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, będącemu
płatnikiem podatku VAT.
Kontakt:
Osobą do kontaktu jest ze strony Zamawiającego jest p. Weronika
tel. 22 56 94 423, kom.: 503-112-153, e-mail: weronika.zdrojkowska@imgw.pl.
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na podany adres e-mailowy do dnia 26 maja 2017r.

Zdrojkowska,

