ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Oddział w Krakowie
Ul. Piotra Borowego 14
30-215 Kraków
Przedmiot zapytania ofertowego:
Świadczenie usług okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z
wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.)
dla wskazanych budynków i budowli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu
Badawczego, Oddziału w Krakowie.
Zakres usługi:
Zakres usługi obejmuje wykonanie budowlanych przeglądów pięcioletnich i rocznych oraz wykonanie
przeglądów przewodów kominowych (wraz z czyszczeniem przewodów kominowych) i instalacji gazowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Miejsce wykonania:
28 lokalizacji w obszarze działania IMGW-PIB Oddziału Kraków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia,
łącznie 78 obiektów.
Uwagi: W obiektach zamawiającego przeglądy budowlane prowadzone są na bieżąco. Zamawiający udostępni
Wykonawcy do wglądu posiadane książki obiektów budowlanych oraz protokoły z okresowych kontroli
obiektów budowlanych, przeprowadzanych w poprzednich latach.
Termin realizacji:
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
Proponowana cena oferty:
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego
i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do
realizacji zamówienia. Cena za przeglądy i kontrole okresowe jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji
umowy.
Wymagania:
Pracownicy Wykonawcy wykonujący objęte niniejszą umową prace będą posiadać kwalifikacje i umiejętności
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.),
umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu usług.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Remigiusz Dyduła, nr tel. 12 639 82 50, e-mail:
remigiusz.dydula@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00
Sposób składania ofert:
Oferty należy składać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, 30-215 Kraków , ul Piotra Borowego 14.
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres : remigiusz.dydula@imgw.pl
lub aneta.kiepiel-smoluch@imgw.pl.
Załączniki:
a)
b)
c)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
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