Warszawa, 23 marca 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dna 29 stycznia 2004 r.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
I. Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiot zapytania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni
z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy na terenie obiektu IMGW-PIB w Kętrzynie
(kod pocztowy 11-400) przy ul. Bydgoskiej 31.
III. Zakres prac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Demontaż istniejącej kostki brukowej (całość zdemontowanej kostki należy zachować do
ponownego wbudowania) w ilości 60 m².
Korytowanie podłoża na głębokość 15cm (wraz z wywozem i utylizacją materiału po korytowaniu)
na powierzchni 60 m² (9 m³).
Zagęszczenie mechaniczne wykorytowanego podłoża.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wraz z jej mechanicznym zagęszczeniem – grubość
warstwy podbudowy min. 10 cm na powierzchni 60 m² (6 m³).
Wykonanie podsypki (warstwy wyrównującej pod kostkę) gr. 5cm w ilości 60 m² (3 m³).
Ułożenie kostki brukowej (kostka z demontażu) wraz z zagęszczeniem mechanicznym
i uzupełnieniem szczelin między kostkami piaskiem w ilości 60 m² (ze spadkiem 3% od budynku).
Demontaż i utylizacja obrzeży betonowych gr. 8cm wraz z podbudową na długości 13,35 mb.
Montaż nowych obrzeży betonowych gr. 8cm wraz z podbudową na długości 13,35 mb.
Regulacja pionowa (obniżenie) nakrywy studzienki odwadniającej w ilości 1 szt.

Graficzny zakres robót z podziałem na odcinki przedstawia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Odcinek A – powierzchnia kostki: 25,60 m²; regulacja pionowa (obniżenie) nakrywy studzienki
odwadniającej w ilości 1 szt.
Odcinek B – powierzchnia kostki: 9,60 m²
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Odcinek C – powierzchnia kostki: 20,30 m²; długość obrzeży do wymiany: 13,35mb
Odcinek D – powierzchnia kostki: 4,50 m² (w okolicach dwóch nakryw studzienek odwadniających)
IV. Termin realizacji: od 18 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
V. Gwarancja i rękojmia: okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
VI. Płatność za wykonane roboty będzie dokonana na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej po
podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
VII. Proponowana cena oferty:
W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania robót. 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 koszty:
robocizny, przejazdów, zakupu materiałów 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 w zakresie remontu nawierzchni z kostki
brukowej wraz z wykonaniem podbudowy na terenie obiektu IMGW-PIB w Kętrzynie (kod pocztowy
11-400) przy ul. Bydgoskiej 31
za kwotę ryczałtową: ……. zł netto, słownie………………………….zł netto,
Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”
VIII. Wymagania:
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.

Strona 2 z 4

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 potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia
wykonania usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia tego
warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędną ilością Pracowników
z odpowiednimi kwalifikacjami.
4. 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 1 roboty budowlanej w zakresie zbliżonym do
zapytania ofertowego (koniczność przedłożenia wraz z ofertą stosownych referencji, protokołów
odbioru itp. potwierdzających należyte wykonanie tych robót).
5. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
6. 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.
IX. Uwagi:
1. Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża 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 spełniającym 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.
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X. Kryteria oceny ofert:
100% cena.
XI. Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest p. Alina Suchecka,
tel.. 519 751 236, e-mail: alina.suchecka@imgw.pl
W sprawach technicznych osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Arkadiusz Lipka,
tel. (22) 56 94 234, e-mail: arkadiusz.lipka@imgw.pl
Osobą do kontaktu w pozostałym zakresie ze strony Zamawiającego jest p. Barbara Ziniewicz,
tel. 503 185 170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl
XII. Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. W celu dokonania oględzin miejsca planowanych robót
remontowych, termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Alina Suchecka,

tel. 519 751 236, e-mail: alina.suchecka@imgw.pl
XIII. Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na następujące adresy e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl oraz
alina.suchecka@imgw.pl, w terminie do dnia 31.03.2020 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Graficzny zakres robót
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 3 – Zdjęcia stanu istniejącego nawierzchni z kostki objętej planowanym remontem
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