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 opinii stanu technicznego Pomostu SHM
Mikołajki (zakres: pomost, slip, nabrzeże, schody) wraz z projektem remontu, kosztorysem
inwestorskim i ofertowym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanoremontowych"
SHM Mikołajki
Ul Michała Kajki 128
11-730 Mikołajki

III.

Zakres usługi:
1.

Wykonanie opinii stanu technicznego pomostu SHM Mikołajki jez. Mikołajskie
w obszarze pomostu, slip nabrzeże, schody.

2.

Wykonanie

kompleksowej

dokumentacji

projektowej

remontu

pomostu

SHM Mikołajki jez. Mikołajskie - zakres prac: pomost, slip nabrzeże, schody. Wykonanie
dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski i ofertowy), przedmiaru robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.
IV.
V.

Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlano-remontowych.

Termin realizacji: do 31.10.2019 r.
Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury i podpisanego protokołu odbioru usługi.

VI.

Proponowana cena oferty:
W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania usługi.
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu
materiałów, robocizny, analiz, odkrywek, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne
czynności potrzebne do realizacji 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 zapytania ofertowego za kwotę ryczałtową: ……. zł netto,
słownie………………………….zł netto, w tym wynagrodzenie za pełnienie nadzoru
autorskiego:…………….zł netto, słowne…………………. zł netto.,
Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”

VII.

Wymagania:

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

odpowiednim

do świadczenia wykonania

potencjałem

usług opisanych

technicznym
w

oraz

osobami

niniejszym zapytaniu

zdolnymi
ofertowym.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował niezbędną ilością Pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
4. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
5. 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.
6. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej będzie
podpisany protokół. Oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej nie będą
rozpatrywane.
VIII.

Uwagi:
1. Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyrażą zgodę
i zobowiązuje się do przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który, spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
3. 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.
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
W sprawach technicznych osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Piotr
Kwaśniewski tel. (22) 56 94 234, e-mail: piotr.kwasniewski@imgw.pl.
W sprawach wizji lokalnej osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Lewandowska tel. 519 751
235 Katarzyna.Lewandowska@imgw.pl

XI.

Wizja lokalna:
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy
uzgodnić z p. Katarzyną Lewandowską tel. 519 751 235 Katarzyna.Lewandowska@imgw.pl

XII.

Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na adres e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl do dnia 18 sierpnia
2019 r.

XIII.

Dokumentacja:
Dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej (4 egzemplarze)
oprawione w sztywną oprawę i w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz formacie
edytowalnym) zapisanej na płycie CD/DVD (4 szt.).

Załącznik 1 Dokumentacja zdjęciowa

