Warszawa, 18 maja 2022 r.
Znak pisma: CA.A-W.230.20.2022.560.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż zestawu pompowego na potrzeby Wysokogórskiego Obserwatorium
Meteorologicznego na Śnieżce.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 19.08.2022 r.
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.
Inne istotne warunki zamówienia:
W ramach zadania należy wykonać:
a) demontaż starej pompy wraz z silnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu budynku Domu
Śląskiego;
b) zakup zestawu pompowego składającego się z:
• pompy GB 0.24
• silnika SGM/4 5,5 kW;
c) transport zestawu do Domu Śląskiego. Przy sporządzaniu oferty należy pamiętać
o kosztach transportu. Należy wziąć pod uwagę koszty transportu zgodnie z Zarządzeniem
Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
d) montaż nowego zestawu pompowego;
e) utylizacja starej pompy i silnika.
Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży
następujące dokumenty:
• uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1);
• podpisane oświadczenie (załącznik nr 2);
• podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 3).
Z uwagi na utrudniony sposób montażu w osłonie i słup podnoszenia wynoszący ponad 200 m zalecana
jest wizja lokalna po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Osobą odpowiedzialną
za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony IMGW - PIB jest Pan Piotr Krzaczkowski - Kierownik
WOM Śnieżka, tel.: 504-121-292.

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.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w terminie do dnia:
31.05.2022 r. na adres e-mail: katarzyna.zielak@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 3 do zaproszenia).
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: Pani Katarzyna Zielak, tel. 503-171-132.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – oświadczenie dla Wykonawców;
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO.

