ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:
Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę trzech
masztów o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz z fundamentami (rozbiórka fundamentów do
głębokości min. 40 cm poniżej poziomu terenu) na działce: obręb 7-04-1; nr działki 9/5, przy
ul. Podleśnej 61 w Warszawie
Zakres usługi:
1. Wykonanie projektu rozbiórki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
rozbiórkę trzech masztów o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz z fundamentami, na
których są posadowione (rozbiórka fundamentów do głębokości min. 40 cm poniżej
poziomu terenu) na działce: obręb 7-04-1; nr działki 9/5, przy ul. Podleśnej 61 w
Warszawie.
2. Wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i
podczas prowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót
rozbiórkowych.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji prac rozbiórkowych - do czasu ich
zakończenia.

Informacje dotyczące masztów przeznaczonych do rozbiórki:
Adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Opis ogólny:
Konstrukcję masztów stanowi kratownica przestrzenna w kształcie ostrosłupa ściętego o przekroju
poziomym kwadratowym wykonana z kątowników stalowych. Maszty zakotwione są w fundamencie
betonowym.
Maszty znajdują się w odległości około 9,5 metra od granicy działki (od strony ulicy Podleśnej)
Odległość między masztami: około 17 metrów
Dane techniczne masztów:
- Wysokość masztów od góry fundamentów : ok. 16,0m
- Wymiary zewnętrzne masztów w miejscu posadowienia: 0,85m x 0,85m – 1 sztuka;
0,65m x 0,65m – 2 sztuki
- Wymiary zewnętrzne fundamentów betonowych w rzucie poziomym: około 1,2m x 1,2m
Dane materiałowo - konstrukcyjne masztów:
Konstrukcja: kratownicowa stalowa z kątowników połączonych nitami

- do wysokości ok. 4m nad fundamentem na konstrukcję masztu składają się 4 kątowniki
równoramienne o długości ramienia 90mm stężone kątownikami równoramiennymi o długości
ramienia 45mm
- powyżej 4m nad fundamentem na konstrukcję masztu składają się 4 kątowniki
równoramienne o długości ramienia 70mm stężone kątownikami równoramiennymi o długości
ramienia 35mm
Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: do dnia 29 listopada 2019 r.
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,
analiz, wymaganych prawem opłat administracyjnych, kosztów pozyskania mapy zasadniczej i mapy
do celów projektowych (jeżeli zajdzie taka konieczność) ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne
czynności potrzebne do realizacji zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem działki,
lokalizacją i konstrukcją masztów i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na wartość 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”
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
1)

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania
zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) odpis uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

2)

Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty
prosimy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji
działalności gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę).
Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności
gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik Nr 1).

3)

Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem
zapytania ofertowego i w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykazać wykonanie co najmniej 2 dokumentacji projektowych w
zakresie zbliżonym do zapytania ofertowego (mile widziane będzie przedłożenie referencji,
protokołów odbioru itp. potwierdzających należyte wykonanie tych robót).

Kryteria oceny oferty:
100% cena
Uwagi:
Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje
się do przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.
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 na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści
Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem
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.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty
rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Arkadiusz Lipka tel. (22) 56-94-234, e-mail arkadiusz.lipka@imgw.pl
Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. W celu dokonania oględzin budynku masztów i terenu
działki, termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Arkadiusz Lipka tel. (22) 56-94234, e-mail arkadiusz.lipka@imgw.pl
W celach poglądowych do zapytania ofertowego zostały załączone zdjęcia masztów.
Termin składania ofert:
Oferty prosimy przesłać
arkadiusz.lipka@imgw.pl

do

dnia

13.09.2019

r.

do

godz.

12.00.

na

adres

e-mail:

