Warszawa, 25 listopada 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Usługa przeprowadzki z budynku IMGW-PIB we Wrocławiu przy ul. Parkowej 30
do budynku przy ul. Parkowej 28”
Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy lub otrzymania od
Zamawiającego pisemnego zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę.
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 w szczególności:
• przeniesienie mebli do nowej lokalizacji;
• wyniesienie zbędnych mebli przewidzianych do utylizacji do wskazanego pomieszczenia;
• przeniesienie zapakowanych dokumentów/sprzętu do wskazanych pomieszczeń.
Zadanie realizowane będzie w ramach ustalanego na bieżąco harmonogramu.
W celu złożenia oferty wskazana jest wizja lokalna w obiektach Zamawiającego po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu. Odbycie wizji lokalnej umożliwi Wykonawcy między innymi
zapoznanie się z obiektem/pomieszczeniami oraz ilością, wagą i gabarytami wyposażenia
podlegającego przeprowadzce.
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:
Cena umowna zostanie zapłacona na podstawie faktury Wykonawcy, wystawionej po podpisaniu
Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć pisemnie na adres: IMGW-PIB, ul. Parkowa
30, 51-516 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara.wilk@imgw.pl
w nieprzekraczalnym terminie do: 1.12.2021 r.
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 jak i przeprowadzenie wizji lokalnej z ramienia
IMGW-PIB są:
1. Pani Barbara Wilk - Stawarz, tel. 71-32-00-163
2. Pani Katarzyna Zielak, tel. 71-32-00-132
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