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 remontu trzech pomieszczeń WC wraz z przedsionkami w budynku IMGW – PIB
przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie
Zakres prac:
1.
2.
3.
4.

Zabezpieczenie elementów (typu: podłoga, ściany, okna, drzwi itp.) mogących ulec uszkodzeniu
podczas trwania prac remontowych
Wykonanie remontu trzech pomieszczeń WC wraz z przedsionkami przy użyciu materiałów i
urządzeń nowych, dostarczonych przez wykonawcę w oparciu o zalecenia i w uzgodnieniu z
Zamawiającym w budynku IMGW – PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych powstałych podczas prac remontowych
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w tym przekazanie
atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów i urządzeń, protokołów i zaświadczeń z
przeprowadzonych prób ciśnieniowych instalacji C.O., instalacji zimnej i ciepłej wody – wersja
papierowa i elektroniczna

Informacje dotyczące zakresu prac remontowych:
1. Pomieszczenie WC wraz z przedsionkiem na 1 piętrze oznaczone w inwentaryzacji
architektoniczno – budowlanej numerem „156”:
- demontaż sufitu podwieszanego
- demontaż zabudowy g-k z istniejących stelaży
- demontaż wyposażenia łazienki (miski ustępowe, skrzydła wraz z ościeżnicami, pisuary, ścianki
giszetowe, umywalka, lustro, grzejnik, kinkiety, suszarka, podajniki papieru itp.)
- skucie płytek ze ścian, wyrównanie ścian, gruntowanie ścian
- skucie płytek z posadzki, wyrównanie powierzchni posadzki, gruntowanie posadzki
- przerobienie otworów w ścianach do montażu ościeżnic i skrzydeł o wymiarach spełniających
obowiązujące przepisy
- wykonanie pionowych zabudów na pionach instalacyjnych z ewentualnym montażem
drzwiczek rewizyjnych
- wykonanie pionowej zabudowy nad stelażami do podwieszania misek ustępowych z
ewentualnym montażem drzwiczek rewizyjnych
- wklejenie taśmy izolacyjnej na styku posadzka/ściana
- wklejenie taśmy izolacyjnej w pionie (przy umywalce)
- wykonanie izolacji podpłytkowej poziomej
- wykonanie izolacji podpłytkowej pionowej na wysokość 1,5m (na ścianach z umywalką i
zlewozmywakiem)
- ułożenie płytek w poziomie – gres antypoślizgowy w kolorze brązowym (łączenie płytek w
narożnikach zewnętrznych poprzez odpowiednie docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i
silikonowaniem w kolorze dobranym do koloru płytek

- ułożenie płytek na zabudowie stelaża do podwieszania misek ustępowych do wysokości około
1,20m – glazura w kolorze brązowym o wymiarach 30x60cm (łączenie płytek w narożnikach
zewnętrznych poprzez odpowiednie docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i silikonowaniem w
kolorze dobranym do koloru płytek
- ułożenie płytek w pionie na wysokość min. 2,70m na pozostałych ścianach oraz na zabudowie
nad stelażem do podwieszania misek ustępowych powyżej 1,20m – glazura w kolorze białym o
wymiarach 30x60cm (łączenie płytek w narożnikach zewnętrznych poprzez odpowiednie
docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i silikonowaniem w kolorze dobranym do koloru płytek
- montaż sufitu podwieszanego modułowego (na wysokości 2,60m od posadzki) wraz z
montażem oświetlenia o odpowiednim natężeniu
- montaż miski WC podwieszanej z deską (3 sztuki)
- montaż pisuaru wraz z systemem automatycznego spłukiwania (wraz z zestawem
przyłączeniowym) – 2 sztuki
- montaż zaworu czerpalnego
- montaż podajnika papieru toaletowego w kolorze białym (naścienny) – (3 sztuki)
- montaż lustra napłytkowego (wymiary: szerokość 60cm x wysokość 90cm) – (2 sztuki)
- montaż baterii umywalkowej sztorcowej - chrom (1 sztuka)
- montaż umywalki z przelewem + półpostument wraz z syfonem i kratką umywalkową
(1 sztuka) – umywalka „60cm”, montaż do ściany
- montaż blatu pod zlewozmywak z powierzchnią czołową 0,15-0,20m
- montaż baterii zlewozmywakowej sztorcowej - chrom (1 sztuka)
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej w blacie wraz z kratką i syfonem (1 sztuka)
- montaż zaworów przyłączeniowych kątowych do podłączenia umywalki i zlewozmywaka do
instalacji wodnej – (4 sztuki)
- montaż dozownika mydła w kolorze białym (naścienny) - (2 sztuki)
- montaż podajnika ręczników papierowych w kolorze białym (naścienny) - (2 sztuki)
- montaż gniazdka bryzgoszczelnego z uziemieniem (IP44) - (2 sztuki)
- montaż włącznika do kinkietu oraz włącznika do oświetlenia WC - (3 sztuki)
- montaż kinkietu – (4 sztuki)
- montaż kosza wolnostojącego - (2 sztuki)
- montaż szczotki WC z pojemnikiem (wolnostojąca) – (3 sztuki)
- montaż kratki ściekowej – (1 sztuka)
- montaż ścianki giszetowej (ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 metry
z prześwitem nad podłogą 0,15m) - w tym 3 sztuki drzwi o szerokości 0,8m
(1 x lewe i 2 x prawe) wraz z klamkami i zamkami
- montaż grzejnika płytowego pionowego - o odpowiedniej mocy wraz z przeróbką podejścia
wody (z zaworem przyłączeniowym i głowicą termostatyczną) - (1 sztuka)
- montaż drzwi wejściowych do łazienki wraz z klamką, szyldem, zawiasami, otwierane na
zewnątrz (prawe) wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 (w dolnej części skrzydła powinny być
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza) wraz z
samozamykaczem - (1 sztuka)
- montaż drzwi między przedsionkiem a pomieszczeniem z kabinami WC wraz z klamką,
szyldem, zawiasami, otwierane na zewnątrz (prawe) - wymiar w świetle ościeżnicy 90x200
(w dolnej części skrzydła powinny być otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż
0,022m² dla dopływu powietrza) wraz z samozamykaczem - (1 sztuka)
- montaż wentylatora łazienkowego
- wykonanie drobnych przeróbek instalacji elektrycznej, wod.- kan i c.o.
- wykonanie innych niezbędnych prac wraz z zastosowaniem niezbędnych materiałów
(nie uwzględnionych w powyższym zakresie prac remontowych) które mogą okazać się
konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia prac remontowych

2. Pomieszczenie WC wraz z przedsionkiem na 1 piętrze oznaczone w inwentaryzacji
architektoniczno – budowlanej numerem „148” (dostosowanie pomieszczenia do potrzeb
osoby niepełnosprawnej):
- demontaż sufitu podwieszanego
- demontaż zabudowy g-k z istniejących stelaży
- demontaż wyposażenia łazienki (miski ustępowe, skrzydła wraz z ościeżnicami, ścianki
giszetowe, umywalka, lustro, grzejnik, kinkiety, suszarka, podajniki papieru itp.)
- demontaż istniejących stelaży – 3 sztuki (do podwieszania misek ustępowych)
- skucie płytek ze ścian, wyrównanie ścian, gruntowanie ścian
- skucie płytek z posadzki, wyrównanie powierzchni posadzki, gruntowanie posadzki
- przerobienie otworów w ścianach do montażu ościeżnic i skrzydeł o wymiarach spełniających
obowiązujące przepisy
- wykonanie pionowych zabudów na pionach instalacyjnych z ewentualnym montażem
drzwiczek rewizyjnych
- montaż stelaża dostosowanego do montażu miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych
- wykonanie pionowej zabudowy nad stelażami do podwieszania misek ustępowych z
ewentualnym montażem drzwiczek rewizyjnych
- wklejenie taśmy izolacyjnej na styku posadzka/ściana
- wklejenie taśmy izolacyjnej w pionie (przy umywalce)
- wykonanie izolacji podpłytkowej poziomej
- wykonanie izolacji podpłytkowej pionowej na wysokość 1,5m (na ścianach z umywalką i
zlewozmywakiem)
- ułożenie płytek w poziomie – gres antypoślizgowy w kolorze brązowym (łączenie płytek w
narożnikach zewnętrznych poprzez odpowiednie docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i
silikonowaniem w kolorze dobranym do koloru płytek
- ułożenie płytek na zabudowie stelaża do podwieszania misek ustępowych do wysokości około
1,20m - glazura w kolorze brązowym o wymiarach 30x60cm (łączenie płytek w narożnikach
zewnętrznych poprzez odpowiednie docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i silikonowaniem w
kolorze dobranym do koloru płytek
- ułożenie płytek w pionie na wysokość min. 2,70m na pozostałych ścianach oraz na zabudowie
nad stelażem do podwieszania misek ustępowych powyżej 1,20m – glazura w kolorze białym o
wymiarach 30x60cm (łączenie płytek w narożnikach zewnętrznych poprzez odpowiednie
docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i silikonowaniem
- montaż sufitu podwieszanego modułowego (na wysokości 2,60m od posadzki) wraz z
montażem oświetlenia o odpowiednim natężeniu
- montaż miski WC podwieszanej z deską (1 sztuka) dostosowanej dla osoby niepełnosprawnej
- montaż podajnika papieru toaletowego w kolorze białym (naścienny) – (1 sztuka)
- montaż lustra napłytkowego (wymiary: szerokość 60cm x wysokość 90cm) – (1 sztuka)
dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej
- montaż baterii umywalkowej sztorcowej - chrom (1 sztuka) dostosowanej dla osoby
niepełnosprawnej
- montaż umywalki z przelewem dostosowanej dla osoby niepełnosprawnej wraz z syfonem i
kratką umywalkową (1 sztuka) – montaż do ściany
- montaż kompletu uchwytów/poręczy dla osoby niepełnosprawnej do miski ustępowej i
umywalki ze stali nierdzewnej (przy umywalce i WC należy zamontować komplet poręczy –
poręcz uchylną i nieruchomą)
- montaż blatu pod zlewozmywak z powierzchnią czołową 0,15-0,20m
- montaż baterii zlewozmywakowej sztorcowej – chrom (1 sztuka)
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej w blacie wraz z kratką i syfonem (1 sztuka)
- montaż zaworów przyłączeniowych kątowych do podłączenia umywalki i zlewozmywaka do
instalacji wodnej – (4 sztuki)
- montaż dozownika mydła w kolorze białym (naścienny) - (2 sztuki)

- montaż podajnika ręczników papierowych w kolorze białym (naścienny) - (2 sztuki)
- montaż gniazdka bryzgoszczelnego z uziemieniem (IP44) - (2 sztuki)
- montaż włącznika do kinkietu, włącznika do oświetlenia WC oraz oświetlenia przedsionka (3 sztuki)
- montaż kinkietu – (4 sztuki)
- montaż kosza wolnostojącego - (2 sztuki)
- montaż szczotki WC z pojemnikiem (wolnostojąca) – (1 sztuka)
- montaż kratki ściekowej – (1 sztuka)
- montaż grzejnika płytowego pionowego - o odpowiedniej mocy wraz z przeróbką podejścia
wody (z zaworem przyłączeniowym i głowicą termostatyczną) - (1 sztuka)
- montaż drzwi wejściowych do łazienki wraz z klamką, szyldem, zawiasami, otwierane na
zewnątrz (lewe) wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 (w dolnej części skrzydła powinny być
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza) wraz z
samozamykaczem - (1 sztuka)
- montaż drzwi między przedsionkiem a pomieszczeniem z kabinami WC wraz z klamką,
szyldem, zawiasami, otwierane na zewnątrz (lewe) - wymiar w świetle ościeżnicy 90x200
(w dolnej części skrzydła powinny być otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż
0,022m² dla dopływu powietrza) wraz z samozamykaczem - (1 sztuka)
- montaż wentylatora łazienkowego
- wykonanie instalacji przyzywowej
- wykonanie drobnych przeróbek instalacji elektrycznej, wod.- kan i c.o.
- wykonanie innych niezbędnych prac wraz z zastosowaniem niezbędnych materiałów
(nie uwzględnionych w powyższym zakresie prac remontowych) które mogą okazać się
konieczne do wykonania w trakcie prowadzenia prac remontowych

3. Pomieszczenie WC wraz z przedsionkiem na 2 piętrze oznaczone w inwentaryzacji
architektoniczno – budowlanej numerem „220”:
- demontaż sufitu podwieszanego
- demontaż zabudowy g-k z istniejących stelaży
- demontaż wyposażenia łazienki (miski ustępowe, skrzydła wraz z ościeżnicami, ścianki
giszetowe, umywalka, lustro, grzejnik, kinkiety, suszarka, podajniki papieru itp.)
- demontaż istniejących stelaży – 3 sztuki (do podwieszania misek ustępowych) wraz z
ponownym montażem dwóch z nich wraz z przerobieniem instalacji wod-kan
- skucie płytek ze ścian, wyrównanie ścian, gruntowanie ścian
- skucie płytek z posadzki, wyrównanie powierzchni posadzki, gruntowanie posadzki
- przerobienie otworów w ścianach do montażu ościeżnic i skrzydeł o wymiarach spełniających
obowiązujące przepisy
- wykonanie pionowych zabudów na pionach instalacyjnych z ewentualnym montażem
drzwiczek rewizyjnych
- wykonanie pionowej zabudowy nad stelażami do podwieszania misek ustępowych z
ewentualnym montażem drzwiczek rewizyjnych
- wklejenie taśmy izolacyjnej na styku posadzka/ściana
- wklejenie taśmy izolacyjnej w pionie (przy umywalce)
- wykonanie izolacji podpłytkowej poziomej
- wykonanie izolacji podpłytkowej pionowej na wysokość 1,5m (na ścianach z umywalką i
zlewozmywakiem)
- ułożenie płytek w poziomie – gres antypoślizgowy w kolorze brązowym (łączenie płytek w
narożnikach zewnętrznych poprzez odpowiednie docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i
silikonowaniem w kolorze dobranym do koloru płytek
- ułożenie płytek na zabudowie stelaża do podwieszania misek ustępowych do wysokości około
1,20m - glazura w kolorze brązowym o wymiarach 30x60cm (łączenie płytek w narożnikach

zewnętrznych poprzez odpowiednie docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i silikonowaniem w
kolorze dobranym do koloru płytek
- ułożenie płytek w pionie na wysokość min. 2,70m na pozostałych ścianach oraz na zabudowie
nad stelażem do podwieszania misek ustępowych powyżej 1,20m – glazura w kolorze białym o
wymiarach 30x60cm (łączenie płytek w narożnikach zewnętrznych poprzez odpowiednie
docięcie krawędzi) wraz z fugowaniem i silikonowaniem
- montaż sufitu podwieszanego modułowego (na wysokości 2,60m od posadzki) wraz z
montażem oświetlenia o odpowiednim natężeniu
- montaż miski WC podwieszanej z deską (2 sztuki)
- montaż podajnika papieru toaletowego w kolorze białym (naścienny) – (2 sztuki)
- montaż lustra napłytkowego (wymiary: szerokość 60cm x wysokość 90cm) – (1 sztuka)
- montaż baterii umywalkowej sztorcowej - chrom (1 sztuka)
- montaż umywalki z przelewem + półpostument wraz z syfonem i kratką umywalkową
(1 sztuka) – umywalka „60cm” montaż do ściany
- montaż blatu pod zlewozmywak z powierzchnią czołową 0,15-0,20m
- montaż baterii zlewozmywakowej sztorcowej – chrom (1 sztuka)
- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej w blacie wraz z kratką i syfonem (1 sztuka)
- montaż zaworów przyłączeniowych kątowych do podłączenia umywalki i zlewozmywaka do
instalacji wodnej – (4 sztuki)
- montaż dozownika mydła w kolorze białym (naścienny) - (2 sztuki)
- montaż podajnika ręczników papierowych w kolorze białym (naścienny) - (2 sztuki)
- montaż gniazdka bryzgoszczelnego z uziemieniem (IP44) - (2 sztuki)
- montaż włącznika do kinkietu oraz włącznika do oświetlenia WC - (3 sztuki)
- montaż kinkietu – (4 sztuki)
- montaż kosza wolnostojącego - (2 sztuki)
- montaż szczotki WC z pojemnikiem (wolnostojąca) – (3 sztuki)
- montaż kratki ściekowej – (1 sztuka)
- montaż ścianki giszetowej (ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 metry z
prześwitem nad podłogą 0,15m) - w tym 2 sztuki drzwi o szerokości 0,8m (2 x prawe) wraz z
klamkami i zamkami
- montaż grzejnika płytowego pionowego - o odpowiedniej mocy wraz z przeróbką podejścia
wody (z zaworem przyłączeniowym i głowicą termostatyczną) - (1 sztuka)
- montaż drzwi wejściowych do łazienki wraz z klamką, szyldem, zawiasami, otwierane na
zewnątrz (prawe) wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 (w dolnej części skrzydła powinny być
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza) wraz z
samozamykaczem - (1 sztuka)
- montaż drzwi między przedsionkiem a pomieszczeniem z kabinami WC wraz z klamką,
szyldem, zawiasami, otwierane na zewnątrz (prawe)- wymiar w świetle ościeżnicy 90x200
(w dolnej części skrzydła powinny być otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż
0,022m² dla dopływu powietrza) wraz z samozamykaczem - (1 sztuka)
- montaż wentylatora łazienkowego
- wykonanie drobnych przeróbek instalacji elektrycznej, wod.- kan i c.o.
- wykonanie innych niezbędnych prac wraz z zastosowaniem niezbędnych materiałów (nie
uwzględnionych w powyższym zakresie prac remontowych) które mogą okazać się konieczne do
wykonania w trakcie prowadzenia prac remontowych

Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: do dnia 10 grudnia 2019 r.
Gwarancja i rękojmia:
Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

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,
pracy sprzętu, analiz, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji
zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z budynkiem 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 wykonywanie corocznych przeglądów
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości:………………….. 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.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia,
do oferty należy dołączyć:
a) 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).
1)

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).

2)

Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac remontowych objętych
przedmiotem zamówienia, a w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykazać wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych 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.
Wykonawca, przed zakupem i wbudowaniem materiałów i urządzeń uzgodni je z Zamawiającym.
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 (w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku), e-mail
arkadiusz.lipka@imgw.pl
Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. W celu dokonania oględzin budynku, termin
przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Arkadiusz Lipka tel. (22) 56-94-234 (w godz.
7.30-15.30 od poniedziałku do piątku), e-mail arkadiusz.lipka@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy przesłać
arkadiusz.lipka@imgw.pl

do

dnia

23.10.2019

r.

do

godz.

Dokumenty integralne, załączone do zapytania Ofertowego:
Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 2 - Rzut I piętra IMGW bud. A
Załącznik nr 3 - Rzut II piętra IMGW bud. A

12.00.

na

adres

e-mail:

