ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
I.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiot zapytania obejmuje usługę wykonania inwentaryzacji wraz dokumentacją projektową
instalacji, elektrycznej i odgromowej w obiekcie IMGW-PIB w Suwałkach tj.:
Stacja Hydrologiczno-Meteorologicznej w Suwałkach
ul. Pułaskiego125 16-400 Suwałki

II.



budynek administracyjno - mieszkalny powierzchnia użytkowa - 296 m2



budynek gospodarczy -52 m2



teren obiektu – instalacja zewnętrzna m.in. oświetlenie terenu.

Zakres usługi:
1.

Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji instalacji elektrycznej i odgromowej
w obiektach i na ternie IMGW-PIB w Suwałkach.

2.

Wykonanie

kompleksowej

dokumentacji

projektowej

modernizacji

instalacji

elektrycznej i odgromowej w obiektach i na terenie SHM Suwałki. Wykonanie
dokumentacji kosztorysowej (inwestorski i ofertowy), przedmiaru robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
III.

Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno-Meteorologicznej w Suwałkach
ul. Pułaskiego125 16-400 Suwałki

IV.

Dokumentacja:
Dokumentację Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie papierowej (3 egzemplarze)
oprawione w sztywną oprawę i w wersji elektronicznej (w formacie PDF oraz formacie
edytowalnym) zapisanej na płycie CD/DVD.

V.
VI.

Termin realizacji: 01.08.2019 r. do 31.09.2019 r.
Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana w terminie 21 dni od dnia otrzymania
faktury i podpisanego protokołu odbioru usługi.

VII.

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

VIII.

Wymagania:
a) Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie - co najmniej 5 projektów instalacji elektrycznej .i odgromowej
b) Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy.
c) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z najwyższą starannością,
zgodnie zobowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
d) Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
e) 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).
f) Wymagana wizja lokalna oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej nie
będą rozpatrywane.

IX.

Uwagi:

Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyrażą zgodę
i zobowiązuje się do przystąpienia do zawarcia Umowy.
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 składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w
treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie - przesłana 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.
X.

Kryteria oceny ofert:

100% cena.
XI.

Kontakt:

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

XII.

Wizja lokalna:

Odbycie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu z Panią Małgorzatą Urbanowicz
tel. 503122374 e-mail: małgorzata.urbanowicz@imgw.pl
XIII.

Termin składania ofert:

Oferty z podaniem ceny za wykonanie przeglądów prosimy składać do dnia 15 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;

