Warszawa, 20.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie, dostawa i montaż szafek na wymiar do Biura Prognoz Meteorologicznych
w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14”
Miejsce realizacji usługi:
IMGW-PIB w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
Termin realizacji zamówienia:
Do 6 tygodni od daty zawarcia umowy/podpisania zamówienia.
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)
Inne istotne warunki zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 4 szt.
szafek o wymiarach: wysokość 118cm, szerokość 40 cm, głębokość 45 cm. Wykonane meble muszą
być dopasowane wizualnie i kolorystycznie (rodzaj płyty, uchwyty) do mebli już istniejących.
Wszystkie fronty mebli muszą być zamykane zamkiem z dwoma kluczykami. W celach poglądowych
Zamawiający zamieszcza dokumentację fotograficzną istniejących mebli – Załącznik nr 4.
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się ze stanem faktycznym
i dokonania szczegółowych pomiarów. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią
Beatą Łęcką, tel. 12 639 83 11 lub Panem Piotrem Wałachem tel. 781-774-163.
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia montażu mebli
w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Meble muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (w tym BHP).
Płatność za zrealizowaną usługę będzie dokonana na podstawie faktury Wykonawcy, do której
dołączony będzie podpisany Protokół odbioru przedmiotu zamówienia ze wskazaniem m.in. ilości
dostarczonych szafek wraz z miejscem/adresem dostawy towaru.

Termin płatności – 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Gwarancja: zgodnie z okresem ważności i przydatności produktu/towaru określonym przez
producenta - co najmniej 12 miesięcy.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1),
b) Podpisaną klauzulę RODO (Załącznik nr 2).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę netto oferty, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za realizowane dostawy obowiązuje przez cały okres obowiązywania
Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29.09.2022 r. do godz.
13.00 na adres e-mail: beata.lecka@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, stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pani Beata Łęcka tel. (12) 639 83 11; e-mail:
beata.lecka@imgw.pl .
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