ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
I.

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

II.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiot zapytania obejmuje usługę wykonania projektu przeciwpożarowego wyłącznika
prądu zgodnego z wymaganiami i przepisami przeciwpożarowymi w obiekcie IMGW-PIB
w Białymstoku 15-245, ul. Ciołkowskiego 2/3 wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prac przewidzianych projektem.

III.

Zakres usługi:
Zakres czynności niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi precyzują obowiązujące
przepisy przeciwpożarowe, przepisy techniczno–budowlane, wykonana „Ekspertyza
techniczna stanu Ochrony Przeciwpożarowej (…) dla budynku IMGW-PIB” listopad 2017 wraz
z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
Wykonana dokumentacja projektowa przed realizacją projektu musi zostać uzgodniona
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Przeciwpożarowy wyłącznik przeciwpożarowy musi zostać zainstalowany przy głównym
wejściu do budynku oraz odpowiednio oznakowany zgodnie z § 183 pkt.3. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wyłącznik ma odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów za wyjątkiem
obwodów zasilających instalacje i urządzenia których funkcjonowanie jest niezbędne podczas
gaszenia pożaru. W budynku zainstalowane są urządzenia gwarantowanego zasilania
(agregat prądotwórczy oraz zasilacz awaryjny) w związku z tym należy przewidzieć ten fakt
podczas projektowania wyłącznika Dopuszcza się zastosowanie osobnych wyłączników dla
każdego źródła energii, zlokalizowanych obok siebie i odpowiednio oznakowanych.

IV.
V.

Termin realizacji: 20.07.2019 r. do 20.09.2019 r.
Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana w terminie 21 dni od dnia otrzymania
faktury i podpisanego protokołu odbioru usługi.

VI.

Proponowana cena oferty:
W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania usługi.

VII.

Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi
przepisami prawa.

VIII.

Uwagi:
1. Wykonanie w okresie ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego dla co najmniej 3 obiektów
budowlanych.
2. Dysponowanie

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do świadczenia wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował niezbędną ilością Pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
3. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
4. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
5. Przedsiębiorstwo musi posiadać ważną polisę OC o wartości nie niższej niż wartość oferty
brutto.
6. Oferent wykona zamówienie własnymi siłami bez podwykonawców.
7. Pracownicy realizujący usługę muszą posiadać aktualne uprawnienia elektryczne SEP oraz
FGAZ.
8. Wymagana wizja lokalna dot. montażu urządzeń, oferty wykonawców, którzy nie
uczestniczyli w wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.
IX.

Kryteria oceny ofert:
100% cena.

X.

Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Barbara Ziniewicz
tel. (85) 7486 170 kom.. 503 185 170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl.

XI.

Wizja lokalna:
Odbycie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

XII.

Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na podany adres e-mail do dnia 30 czerwca 2019r.

