Warszawa, 28 stycznia 2022 r.
Znak pisma: CA.A-W.212.4.2022.66.2022

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ –
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Podleśna 61
01 – 673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia: dostawa gazów technicznych zgodnie z poniższymi parametrami:
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Opakowanie Ciśnienie Pojemność
[litr]
[bar]
[m3]

Wodór
1 techniczny
40
butle luzem
Wodór
2 techniczny Wiązki butli
po 12 szt.
Wiązki butli
Argon
3 techniczny
50
Mix
4 argon (80%)
50
+ CO (20%)

Szacowane
zapotrzebowanie
na 1 rok - ilość
butli [szt.]

Szacowane
zapotrzebowanie
na 1 rok w m3

150
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Ok 6

288
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1

10,7

200

11,6

2

23,2

Termin realizacji zamówienia: 01.03.2022 r- 28.02.2023 r.
Kryteria oceny oferty:
a) 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:
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

dopuszcza się składanie ofert z opakowaniami o zbliżonych parametrach,
zamówienie będzie realizowane w postaci dostaw częściowych, wynikających
z bieżących potrzeb Zamawiającego,
płatność za każdą z sukcesywnie zrealizowanych dostaw będzie dokonana przez
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przelewem na
rachunek bankowy wykonawcy,
zamawiany asortyment będzie dostarczany do lokalizacji: ul. Graniczna 201,
54 – 530 Wrocław,
dostawy odbywać się będą w butlach Wykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny będzie za transport butli do wskazanych obiektów
Zamawiającego,
butle mają być sprawne technicznie oraz spełniać wszystkie niezbędne badania
techniczne dopuszczające je do użytku,
na butlach powinny być trwale oznakowane parametry gazu. Butle powinny być
czyste, bez śladów rdzy,
rozładunku butli z gazami dokonywać będzie pracownik Wykonawcy w obecności
pracownika Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym,
po wygaśnięciu umowy Wykonawca na własny koszt odbierze puste butle
od Zamawiającego.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1) na dostawę gazów
technicznych zawierający:
− pełną nazwę i adres oferenta ze wskazaniem osoby do kontaktu,
− oferowane stałe ceny gazów w ujęciu tabelarycznym - ze wskazaniem ceny
za 1 szt. butli oraz za 1 m3 gazu oraz ze wskazaniem parametrów proponowanych
opakowań i gazu,
− oferowaną stałą cenę dzierżawy 1 szt. butli za 1 dobę,
− oferowaną stałą cenę dzierżawy 1 szt. palety za 1 miesiąc,
− oferowaną stałą cenę transportu za dostawę,
− oferowaną stałą wartość opłaty drogowej za 1 szt. butli,
− inne koszty realizacji zamówienia (jeżeli występują),
b) Załączony do oferty projekt umowy na realizację dostaw gazów technicznych.
c) Podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2).

Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Cena podana przez Wykonawcę za
świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania
Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy,
wystawionych po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,
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 w formie elektronicznej, w terminie
do dnia: 7 lutego 2022 r. na adres e-mail magdalena.dobosiewicz@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.
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: Magdalena Dobosiewicz tel. 71 32 00 100.

Data: 28 stycznia 2022 r.
Katarzyna
Dąbrowska

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Dąbrowska
Data: 2022.01.28 09:17:19 +01'00'

Dyrektor Centrum Administracji
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

