ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Wykonanie wielowariantowej koncepcji: zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz
doprowadzenia sieci elektrycznych i teletechnicznych do obiektów użytkowych zlokalizowanych w
obrębie szczytu góry Śnieżka – w trzech wariantach dla każdej z w/w sieci.
Zakres usługi:
Zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

Wytycznych dla opracowania „Wielowariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia
ścieków oraz doprowadzenia instalacji energetycznych i teletechnicznych do obiektów użytkowych
zlokalizowanych w obrębie szczytu góry Śnieżka”,
które stanowią integralną część Zapytania ofertowego – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej i zapoznanie się z obiektami, infrastrukturą i terenem w
obrębie góry Śnieżka.
Informacje dodatkowe:
W zakresie tworzenia wariantów przedsięwzięcia, należy w pierwszej kolejności kierować się ochroną
zasobów przyrodniczych Karkonoskiego Parku Narodowego, w dalszej kolejności wymogami
technicznymi i sprawami własności gruntów, na których posadowione będą urządzenia dla
zapewnienia stałego dostępu dla ich prawidłowej eksploatacji.
Wszystkie warianty koncepcji w przebiegu wodociągu, muszą uwzględniać eliminację stacji pośredniej
(przepompowni) w Domu Śląskim.
Wykonawca, przed przekazaniem Zamawiającemu końcowych wersji projektów koncepcyjnych
zobowiązany będzie uzgodnić je z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, że w obecnym stanie prawno-organizacyjnym, brak jest możliwości przesyłu
energii elektrycznej przez teren Republiki Czeskiej.
Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością opracowania wielowariantowej koncepcji
zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz doprowadzenia instalacji energetycznych i
teletechnicznych do obiektów użytkowych zlokalizowanych w obrębie szczytu góry Śnieżka, zostało
zawarte porozumienie, pomiędzy stronami: IMGW-PIB, Karkonoski Park Narodowy, Krkonošský
Nǎrodni Park, w dniu 22.05.2017 r. w Jeleniej Górze.
Projekty koncepcyjne będą stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej (projektów
budowlanych i projektów wykonawczych).

Dokumenty integralne, załączone do Zapytania Ofertowego:
- Wytyczne do opracowania „Wielowariantowa koncepcja zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia
ścieków oraz doprowadzenia instalacji energetycznych i teletechnicznych do obiektów użytkowych
zlokalizowanych w obrębie szczytu góry Śnieżka” – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
- Pismo Karkonoskiego Parku Narodowego sygnatura nr: NO-0321/2815/2017 z dnia 11.09.2017 r.;
- Wzór Umowy;
- Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2

Miejsce wykonania:
Obiekty i teren w obrębie góry Śnieżka.
Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 24 tygodnie od dnia podpisania umowy na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako
cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu materiałów, pozyskania map: zasadniczych,
do celów projektowych i innych, robocizny, badań, analiz i inne niezbędne czynności potrzebne do
realizacji zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z obiektami, terenem w
rejonie góry Śnieżka i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość
zamówienia.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT w następującej formie:
„Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę
słownie………………………….zł netto,
Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”

ryczałtową:

…….

zł

netto,

Wymagania:
1)

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania
zamówienia, do oferty należy dołączyć:
a) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa lub Okręgowej Rady Izby Architektów RP;
b) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

c) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
d) 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 2).
2)

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty
prosimy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji
działalności gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę).

3)

Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem
zamówienia, a w okresie ostatnich 5 lat wykazać wykonanie co najmniej 3 dokumentacji
projektowych w zakresie
projektów budowlanych sieci zewnętrznych: wodociągowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i/lub teletechnicznych w tym co najmniej jedną dokumentację
projektową,
o wartości kosztorysowej robót budowlanych (wartość robót budowlanych
wycenionych w kosztorysie inwestorskim w oparciu o opracowaną dokumentacje projektową) co
najmniej 1 000 000,00 złotych netto. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz
wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
tych usług (referencje, protokoły odbioru itp.).

Uwagi:
Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje
się do przystąpienia do zawarcia Umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą
oraz który, spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści
Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem
na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do
korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie
Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofercie.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Piotr Krzaczkowski – kierownik WOM na Śnieżce, tel. 75 752 68 51 lub 504 121 292, e-mail
Piotr.Krzaczkowski@imgw.pl,
p. Renata Lipińska tel. 71 32 00 110 lub 503 161 170, e-mail: Renata.Lipinska@imgw.pl
p. Piotr Kwaśniewski tel. 22 56 94 234 lub 507 017 994, e-mail: piotr.kwasniewski@imgw.pl

Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania oględzin
obiektów i terenu w rejonie góry Śnieżka. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z
p. Piotrem Krzaczkowskim, tel. 75 752 68 51 lub 504 121 292, e-mail Piotr.Krzaczkowski@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy przesłać do dnia 31.01.2019 r. do godz. 12.00. na adres e-mail:
piotr.kwasniewski@imgw.pl

