ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Remont trzech lamp oświetleniowych (polegający na demontażu starych trzech słupów i
sześciu lamp. Montaż nowych trzech słupów (kwadratowe 5 m ocynkowane malowane
na biało z fundamentami betonowymi oraz nowe energooszczędne trzy lampy LED po 40 W i
4000K klasa szczelności IP 66 3000-3200 lm)
Zakres usługi:
Demontaż starych trzech słupów i sześciu lamp. Montaż nowych trzech słupów
(kwadratowe 5 m ocynkowane malowane na biało z fundamentami betonowymi oraz nowe
energooszczędne trzy lampy LED parkowe po 40 W i 4000K klasa szczelności IP 66 30003200 lm)
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna Kozienice, Nowiny ul. Zwoleńska 5
Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego do dnia 20 listopada 2019 r.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym wszystkie koszty przejazdów,
zakupu materiałów, robocizny, pracy sprzętu, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne
czynności potrzebne do realizacji zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z miejscem
budowy i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość
zamówienia.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego
zakresu przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji
przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi
zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności
gospodarczej, winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania
przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Krzysztof Wronka, tel. (48) 61-43-079 lub 503-122-990, e-mail krzysztof.wronka@imgw.pl
Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy
uzgodnić z p. Krzysztofem Wronka, tel. (48) 61-43-079 lub 503-122-990, e-mail
krzysztof.wronka@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 14.10.2019r. do godz. 12.00
SHM Kozienice, ul. Zwoleńska 5 Nowiny
lub przesłać na adres e-mail: krzysztof.wronka@imgw.pl

