Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020233/01 z dnia 2022-01-14

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy
Dostawa sprzętu do pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
Badawczy
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Podleśna 61
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 01-673
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

państwowy instytut badawczy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

meteorologia, hydrologia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020233/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 14:36

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu do pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych
3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do
pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych z podziałem na 4 (cztery) części:
• Część nr 1 elektromagnetyczne mierniki prędkości przepływu wody z rejestratorem danych i
akcesoriami
• Cześć nr 2 przepływomierze profilujące typu ADCP z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i rejestratorem
danych do pomiaru przepływów głębokich wód
• Cześć nr 3 przepływomierze profilujące typu ADCP z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i rejestratorem
danych do pomiaru przepływów głębokich wód w warunkach powodziowych
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• Część nr 4 przepływomierze profilujące typu ADCP z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i rejestratorem
danych do pomiaru przepływów płytkich wód. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w
dokumentacji przetargowej.
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-02-24 11:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego
przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia
towarów w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez
Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja
Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się
oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.
Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku
Światowego dotyczącą konfliktu interesów.
Zainteresowani kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Instytucie
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy ul.
Podleśnej 61, 01-673 Warszawa u Pani Anny Ambroziak, e-mail: BSprzetargi@IMGW.pl oraz
przejrzeć dokumenty przetargowe w godzinach pracy od 8:00 do 16:00 pod adresem podanym
poniżej.
Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w
języku polskim i/lub angielskim, w tym:
- całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej,
na adres e-mail wskazany przez Oferenta w wniosku;
- całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu
wniosku na adres pocztowy wskazany przez Oferenta w wniosku za pomocą przesyłki
kurierskiej,
po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy ( z dopiskiem OVFMP
4A.1.4 – BANK ŚWIATOWY)
Do rąk Pani Anny Ambroziak, ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 +48 22 56 94 303
Numer faksu: +48 22 834 18 01
Strona: https://bip.imgw.pl
Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również
przekazana edytowalna wersja Sekcji IV – Wzory Formularzy (w formacie WORD DOC). W
przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa.
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
Postępowanie nie jest prowadzone na stronie internetowej
Zamawiającego https://imgw.eB2B.com.pl Informacje dotyczące postępowania Zamawiający
zamieszcza na stronie https://bip.imgw.pl
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