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 ogrodzenia zewnętrznego Regionalnej Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A 10-802 Olsztyn, Zakres
usługi:
1.

Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki (od strony ul. Sielskiej) wraz z demontażem
słupków betonowych. Wywóz, usunięcie gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórki
z terenu stacji. Długość ogrodzenia do rozbiórki: ok. 133 mb.

2.

Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki powlekanej tworzywem w kolorze zielonym.
Długość ogrodzenia do wykonania 133 mb. (Uwaga: Wysokość ogrodzenia należy
nawiązać do wysokości istniejącej bramy) .

3.

Wysokości siatki ok.: 150cm.

4.

Naprawa i uzupełnienie ubytków w istniejącym betonowym fundamencie ogrodzenia na długości ok. 5 mb.

5.

Odnowienie 3 bram wjazdowych i furtki . Oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie
przęseł i słupków bramy i furtki, farbą w kolorze zielonym.

II.

Miejsce wykonania usługi:
Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie
ul. Sielska 22 A 10-802 Olsztyn

III.

Termin realizacji: do 31.10.2019 r.

IV.

Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu odbioru usługi.

V.

Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu

materiałów, robocizny, prace sprzętu i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji
zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z obiektem,
terenem stacji i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość
zamówienia.
VI.
a)

Wymagania:
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z najwyższą starannością,

zgodnie

zobowiązującymi

zasadami

najlepszej

praktyki

zawodowej

oraz

obowiązującymi przepisami prawa, bhp i p.poż..
b)

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

c)

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu na czas wykonania usługi zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
VII.

Uwagi:

Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy lub pocztą polską
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). 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.
VIII.

Kryteria oceny ofert:

100% cena.
IX.

Kontakt:

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
1.

p. Barbara Ziniewicz

tel. (85) 7486 170 tel. 503 185 170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl.
2.

p. Stanisław Suchecki

tel. 504 212 272, e-mail: stanislaw.suchecki@imgw.pl

X.

Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca odbył wizje lokalną. Pozwoli to na lepszą ocenę zakresu
robót, które należy wykonać w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego.
Odbycie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu z Panią:
Stanisław Suchecki tel. 504 212 272, e-mail: stanislaw.suchecki@imgw.pl

XI.

Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15 sierpień 2019r. na adres e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl

stanislaw.suchecki@imgw.pl lub listownie na adres
Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie
ul. Sielska 22 A,
10-802 Olsztyn
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.

