Warszawa, 18 listopada 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01 – 673 Warszawa
NIP: 525 000 88 09

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Analiza jakości wody w zakresie monitoringu przeglądowego dla Wysokogórskiego
Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce”
Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 30.12.2021 r. po otrzymaniu pisemnego zamówienia od Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty:
Cena (waga – 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą łączną cenę usługi oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Inne istotne warunki zamówienia:
W ramach usługi konieczne jest wykonanie analiz jakości wody w zakresie monitoringu
przeglądowego - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1989) z późniejszymi zmianami z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) - na
ujęciu wodnym Łomniczka, pod względem parametrów chemicznych i mikrobiologicznych z
uwzględnieniem pozycji 21 załącznika nr 2 (suma pestycydów) ww. Rozporządzenia dla
następujących związków cypermetryna oraz deltametryna. Pełny zakres analiz obejmują załączniki nr:
1 pkt A, 2, 3, oraz 4 poz. 2. ww. Rozporządzenia. W analizach należy pominąć badania
mikrobiologiczne wykonywane w monitoringu kontrolnym. Analiza (z uwagi na lokalizację), będzie
dostarczona do odbioru przez Zamawiającego po wcześniejszym przekazaniu pojemnika na próbki.
Przekazana dokumentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf
podpisanym elektronicznie lub w formie papierowej.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
b) Podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: opłaty, akcyza, koszty wynagrodzeń
osób zaangażowanych do wykonania niniejszego zamówienia, koszty wyposażenia pracowników,
koszty ubezpieczenia, ewentualny zysk oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją
przedmiotowego zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie
podlegała waloryzacji.
Płatność faktury:
Płatność dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, 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.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć pisemnie na adres: IMGW-PIB, ul. Parkowa 30, 51-516 Wrocław, p. Katarzyna
Zielak lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021 r. na adres e-mail:
barbara.wilk@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.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
1. Pani Barbara Wilk - Stawarz, tel. 71/32-00-163
2. Pan Piotr Krzaczkowski, tel. 504-121-292
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Załączniki:
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