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:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji C.O wraz z wymianą istniejącego
pieca na „ekogroszek” na piec gazowy oraz wykonanie projektu budowlanego i/lub budowlanowykonawczego, wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż z w/w dokumentacji projektowych.
Zakres usługi:
1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji C.O wraz z wymianą
istniejącego pieca na „ekogroszek” na piec gazowy.
2. Wykonanie projektu budowlanego i/lub budowlano-wykonawczego instalacji gazowej wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
3. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż zawartych w w/w dokumentacjach
projektowych.
4. Sprawowanie przez projektanta/projektantów nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
budowlanych.
5. Wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i podczas
prowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.
6. Bezpłatna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie 12 miesięcy (jednorazowa) od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego – przekazania Zamawiającemu dokumentacji
projektowych.
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna Kozienice, Nowiny ul. Zwoleńska 5
Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego do dnia 29 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 obiektem,
dokumentacją inwentaryzacji budynku oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje
mające wpływ na wartość zamówienia.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za kwotę ryczałtową: ……. zł netto, słownie
………………………….zł netto, w tym wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego: …………….zł netto,
słowne…………………. zł netto.,
Podatek VAT: ……………………………zł, słownie …………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie ………………………………..zł”

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.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia,
do oferty należy dołączyć:
a) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów
obowiązujących w dacie ich wydania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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).
Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje że posiada niżej wymienioną dokumentację projektową budynku:
- inwentaryzację architektoniczno-budowlaną,
- inwentaryzację instalacji elektrycznych,
- inwentaryzację instalacji sanitarnych (wod.-kan, c.o.),
w wersji nieedytowalnych plików .pdf i w wersji edytowalnych plików .dwg – opracowanie: listopad
2017 r.

Zamawiający jednocześnie informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Pionkach
wydała warunki przyłączenia do sieci gazowej w dniu 5 września 2019 r., a Zamawiający jest na etapie
zawarcia z PSG Sp. z o.o. umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
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 18.10.2019r. do godz. 12.00
SHM Kozienice, ul. Zwoleńska 5 Nowiny
lub przesłać na adres e-mail: krzysztof.wronka@imgw.pl

