Warszawa, 5 listopada 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: "Wykonanie prac naprawczo-konserwacyjnych istniejącego układu wentylacji
wraz z agregatem wody lodowej, obsługującego salę mieszczącą się w kondygnacji podziemnej budynku
IMGW-PIB w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176"
Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono,
iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Warunki gwarancji: okres gwarancji na zastosowane materiały oraz wykonane prace – 12 miesięcy od
daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Inne istotne warunki zamówienia:
Miejsce wykonanie usługi: Poznań (60-594), ul. Dąbrowskiego 174/176.
Specyfikacja urządzeń objętych zapytaniem ofertowym:
- centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna wraz z wymiennikiem obrotowym marki Swegon,
- chłodnica wodna TBKA-3-000-031-2 marki Swegon,
- agregat – wytwórnia wody lodowej LSNN 31 K marki Windex.
Wykonanie prac naprawczo-konserwacyjnych ma na celu zapewnienie prawidłowego działania układu
wentylacji wraz z agregatem wody lodowej, który będzie spełniał wymagania normy PN-83/B-03430
wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3, oraz zapewni odpowiednie warunki dla osób przebywających
w obsługiwanym przez system pomieszczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sala nie posiada wentylacji grawitacyjnej oraz okien pozwalających na jego przewietrzenie. Po
wykonaniu przedmiotowego zadania, urządzenia powinny zapewniać dostarczenie świeżego powietrza,
odprowadzenie zużytego powietrza i dwutlenku węgla, filtrację powietrza, a także zapewnić
odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczenia oraz dochłodzenie lub dogrzanie dostarczonego
powietrza.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności, zasad
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących
norm oraz przepisów prawa.
Zakres i wytyczne w zakresie przedmiotowego zadania obejmują w szczególności:
➢
➢
➢
➢

wymianę filtrów centrali wentylacyjnej,
oczyszczenie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu,
oczyszczenie wnętrza centrali wentylacyjnej,
oczyszczenie wnętrza agregatu wody lodowej,

➢ oczyszczenie puszek rozprężnych,
➢ wykonanie izolacji rurociągów wody lodowej wewnątrz i na zewnątrz budynku,
➢ wykonanie izolacji przyłączy śrubunkowych chłodnicy,
➢ wykonanie niezbędnych napraw i poprawnego montażu rozdzielni elektrycznej,
➢ naprawę podłączeń i zabezpieczenie przewodów zasilająco – sterowniczych,
➢ poprawę/korektę wprowadzenia nastaw presostatów ciśnienia,
➢ wymianę sterownika agregatu wody lodowej WINDEX,
➢ oczyszczenie instalacji układu wody lodowej,
➢ uzupełnienie czynnika chłodniczego w układzie wody lodowej,
➢ wykonanie prawidłowego zadaszenia agregatu,
➢ realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.,
➢ wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych prac.
Przed sporządzeniem oferty cenowej zalecana jest wizja lokalna. W przypadku stwierdzenia podczas
wizji lokalnej konieczności rozszerzenia zakresu prac lub konieczności wymiany danego elementu
systemu z uwagi na brak możliwości jego naprawy, należy uwzględnić to w cenie końcowej wpisanej
do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dopisać do szczegółowej
wyceny prac (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Wymagania stawiane Wykonawcy:
▪ Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zapytania ofertowego – na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca dołączy
do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego.
▪ Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą (do oferty prosimy dołączyć aktualną informację z KRS lub z CEIDG).
Pozostałe informacje:
▪ Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę
faktury VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
▪ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie – przesłana zostanie
e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać
adres e-mail do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego), jak również zostanie
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub
uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
▪ Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi
(również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy)
może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
▪ Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed realizacją usługi w celu
uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania zamówienia

Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym będącym
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z podaniem cen cząstkowych usług
i materiałów (typ/model) w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Opis sposobu obliczania ceny: w cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia,
w tym wszystkie koszty: przejazdów, materiałów, wykonania ewentualnych analiz/pomiarów,
wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zysk wykonawcy i
inne potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny
netto
usługi
będącej
przedmiotem
zamówienia
powiększonej
o obowiązujący podatek VAT.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo
i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę obowiązuje przez cały okres jej realizacji
i nie będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2021 r. do godz.
12:00 na adres e-mail: olga.szymanska-ganczak@imgw.pl
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
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 4 do zapytania ofertowego).
Ważność oferty – co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
w sprawie wizji lokalnej - Monika Terlecka tel. 618495130,503161130, monika.terlecka@imgw.pl
w pozostałym zakresie - Olga Szymańska-Gańczak, tel. 618495209, olga.szymanska-ganczak@imgw.pl
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Zastępca Dyrektora Centrum Administracji
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowa wycena prac i materiałów
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

