ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego z nieruchomości
IMGW-PIB.
Zakres usługi:
• dojazd pojazdem asenizacyjnym do zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne,
• opróżnienie zbiornika z nieczystości płynnych (ścieki socjalno-bytowe),
• wywiezienie nieczystości płynnych do stacji zlewnej.
Szacunkowa ilość nieczystości płynnych do wywiezienia przez okres trwania umowy wynosi ok. 462
m3 (miesięcznie ok. 22 m3).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości m3 nieczystości płynnych
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podana ilość nieczystości płynnych jest szacowana
na podstawie dotychczasowych odbiorów nieczystości i ma zastosowanie tylko i wyłącznie
kalkulacyjne, służące do porównania ofert, nie stanowi zobowiązania do odbioru takiej ilości.
Rzeczywista ilość wywiezionych nieczystości w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie
z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie
z tytuły odbioru mniejszej niż szacunkowa ilość nieczystości.
W momencie odbioru nieczystości płynnych z nieruchomości Zamawiającego, Wykonawca staje się
faktycznym posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna Lublin, Radawiec Duży 272, 21-030 Motycz
Termin realizacji:
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., sukcesywnie według bieżących potrzeb
Zamawiającego wynikających z zapełnienia zbiornika bezodpływowego nieczystościami płynnymi,
w terminie 48 godz. od dnia otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia będą składane drogą telefoniczną lub
mailową.

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 w szczególności: opłaty, koszty wynagrodzeń osób
zaangażowanych do wykonania niniejszego zamówienia, koszty wyposażenia pracowników,
ewentualny zysk Wykonawcy i inne należności płatne przez Wykonawcę oraz wszelkie elementy
ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 2).
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
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.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy
aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopnica oraz aktualną umowę ze stacją zlewną i przedstawić
ww. dokumenty na wezwanie Zamawiającego.
Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. 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).
Płatność faktury:
Płatność dokonywana będzie w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru usługi, przelewem
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Robert Draczyński, tel. (22) 56-94-332, e-mail robert.draczynski@imgw.pl
p. Mariusz Brodziak, tel. (81) 50-30-773, e-mail mariusz.brodziak@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 18 marca 2020r. do godziny 12:00
SHM Lublin, Radawiec Duży 272
lub przesłać na adres e-mail: robert.draczynski@imgw.pl

.................................................
(podpis osoby upoważnionej)

