ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na wykonywaniu przeglądów technicznych
(rocznych i pięcioletnich) obiektów budowlanych IMGW – PIB wymienionych w załączniku nr 1 –
„Wykaz obiektów”, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202) oraz zgodnie z wymogami wynikającymi z innych,
obowiązujących przepisów prawa.
Zakres usług:
Wykonawca wykona przeglądy obejmujące następujące czynności:
1) przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli konstrukcji obiektów;
2) przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska;
3) przeprowadzenie obowiązkowej, okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych,
4) przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowych,
5) przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji kanalizacyjnej, zaopatrzenia w wodę,
6) przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej,
7) sporządzenie protokołów pokontrolnych,
8) uzupełnienie książek obiektów budowlanych.
Przeglądy zostaną przeprowadzone w zakresie koniecznym do dokonania wpisów w książkach obiektów
budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr. 120 poz. 1134).
Miejsce wykonania usług: zgodnie z załącznikiem nr 1 – „Wykaz obiektów”
Termin wykonania usług: zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Wytyczne do przeglądów”
Dokumentacja:
Wyniki przeglądów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie protokołów pokontrolnych,
zawierających szczegółowe opisy stanu technicznego obiektów i instalacji, wykaz usterek, uwagi
i zalecenia oraz dokumentację fotograficzną. Protokoły, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną
przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egzemplarze), oprawione w sztywną oprawę i w
wersji elektronicznej (w formacie PDF) zapisanej na płycie CD/DVD.
Okres obowiązywania umowy:
25.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
Wymagania:
1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie - co najmniej pięciu przeglądów rocznych i jednego przeglądu pięcioletniego.
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, w
tym:

1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych, wentylacyjnych i należącą do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i należącą do
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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 (Załącznik Nr 3).
Termin składania ofert:
Oferty z podaniem ceny za wykonanie przeglądów prosimy składać do dnia 10 lipca 2019 r. na adres
e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl
Oferta musi mieć formę dokumentową – tzn. winien być to skan pisemnej oferty, własnoręcznie
podpisanej przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
-

imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię
i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

-

podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

-

aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do CEIDG lub KRS

Kryterium wyboru ofert:
100% cena
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.
Szczegółowe informacje:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Barbara Ziniewicz tel. (85) 74-86-170 kom. 503185-170 , e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww.
usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony
umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

