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 węgla kamiennego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego.
Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego dla obiektu IMGW-PIB
w Kozienicach.
Zakres zadania obejmuje sukcesywną dostawę suchego ekogroszku workowanego dla obiektu
SHM w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Zwoleńska 5, w szacunkowej ilości 18 ton suchego
ekogroszku.
Wymagane parametry jakościowe:
Ekogroszek:
a) wartość opałowa nie mniej niż 29 000 kJ/kg,
b) zdolność spiekania RI<20
b) uziarnienie 5-25 mm.
c) zawartość popiołu max 5 %,
d) zawartość siarki max 0,5 %
e) wilgotność max 10 %.
Maksymalny czas realizacji dostawy od otrzymania zamówienia wynosi do 48 godzin.
Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2020 r. lub do wyczerpania kwoty, która zostanie zapisana w umowie o niniejsze zamówienie.
Planowane są 2 dostawy po 9 ton każda.
Zasady określania ceny ofertowej:
W ofercie należy podać cenę łączną netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Ceny
jednostkowe zawierają wszelkie koszty jakie Wykonawca ponosi w celu należytej realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego, a
których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym w szczególności:
opłaty, akcyza, koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania niniejszego zamówienia,
koszty wyposażenia pracowników, koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy do lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego, podatek VAT, ewentualny zysk Wykonawcy i inne należności
płatne przez Wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego
zamówienia.

Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 1).
Kryterium wyboru oferty - cena 100%
Wymagania:
Wykonawca, będący osobą fizyczną lub prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji
działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).
Uwagi:
Szacunkowa ilość węgla jest wartością orientacyjną, służącą jedynie do skalkulowania ceny oferty,
porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne zapotrzebowanie na opał może różnić
się od prognozowanego. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia zapytania ofertowego przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści
zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie. Jeżeli wprowadzone zmiany
lub uzupełnienia treści będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas potrzebny do dokonania zmian w ofercie.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Robert Draczyński, tel. (22) 56 94 332, e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl

Termin składania ofert:
Oferty prosimy przesłać na adres e-mailowy robert.draczynski@imgw.pl do dnia 13 września 2019r.

