Wrocław, dnia 30 marca 2020 r.
Numer pisma: CA.230.4.489.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
IMGW
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa myjek ciśnieniowych KARCHER K5 Full Control zgodnych ze specyfikacją w liczbie 15 sztuk
do wskazanych lokalizacji Zamawiającego.
Specyfikacja myjek ciśnieniowych KARCHER K5 Full Control:
Myjki ciśnieniowe fabrycznie nowe
Typ pompy: aluminiowa
Moc: 2100 W
Maksymalny przepływ: 500 l/h
Maksymalne ciśnienie robocze: 145 bar
Długość węża ciśnieniowego: 8 metrów
Zawartość zestawu:: pistolet wysokociśnieniowy G 145 Q Full Control, lanca Vario Power, dysza
rotacyjna, wąż wysokociśnieniowy, system szybkozłącza Quick Connect, wbudowany filtr wody,
adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4”, system podawania środka czyszczącego Plug 'n'
Clean.
Miejsca dostawy (na jedną lokalizację przypada jedna myjka ciśnieniowa):
ciśnieniowa)
IMGW-PIB SHM w Lesku ul. Widokowa 36, 38-600
38
Lesko
IMGW-PIB SHM w Kozienicach ul. Zwoleńska 5, 26-900
26
Kozienice
IMGW-PIB SHM Lublin-Radawiec,
Radawiec, Radawiec Duży 272, 21-030
21
Motycz
IMGW-PIB w Gdyni ul. Waszyngtona 42, 81-342
81
Gdynia
IMGW-PIB
PIB SHM w Helu ul. Leśna 13, 84-150
84
Hel
IMGW-PIB
PIB RSHM w Krośnie ul. Okrzei 79, 38-400
38
Krosno
IMGW-PIB
PIB SHM w Nowym Sączu ul. Pijarska 30, 33-300
33
Nowy Sącz

IMGW-PIB
PIB w Katowicach ul. Bratków 10, 40-045
40
Katowice
IMGW-PIB SHM Kielce,, Szuków 19B, 26-021
26
Szuków
IMGW-PIB
PIB w Krakowie ul. Borowego 14, 30-215
30
Kraków
IMGW-PIB
PIB w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-950
15
Białystok
IMGW-PIB SHM w Kłodzku ul. Dusznicka 9, 57-300
57
Kłodzko
IMGW-PIB
PIB RSHM w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sybiraków 10, 66-400
66 400 Gorzów Wielkopolski
IMGW-PIB
PIB we Wrocławiu ul. Graniczna 201, 54-530
54
Wrocław
IMGW-PIB
PIB w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594
60
Poznań
Termin realizacji:
Termin realizacji całkowitego zamówienia – do dnia 30.04.2020 r.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi
niezb
przy realizacji zamówienia.
wienia.
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 do
zapytania ofertowego).
Wymagania:
Wykonawca oświadcza,
za, 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) Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty
prosimy dołączyć aktualną Informację z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, do oferty
proszę o dołączenie dokumentów stwierdzających nadanie numeru NIP i REGON);
2) 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 do zapytania ofertowego).
Płatność faktury:
Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy sprzętu, przelewem w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury przelewem
rzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień
dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania
wymag
przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Uwagi:
Wykonawca składając ofertę 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. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści
tre zapytania
ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
Warunki gwarancji i rękojmi:
Zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, nie mniej niż 24 miesiące liczone od dnia
podpisania protokołu
okołu końcowego odbioru myjek ciśnieniowych.
ciśnieniowych
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
a)
p. Bolesław Bordakiewicz,
Bordakiewicz e-mail: boleslaw.bordakiewicz@imgw.pl,
bordakiewicz@imgw.pl, tel. 519-305-589
519
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 07.04.2020
2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail:
boleslaw.bordakiewicz@imgw.pl
bordakiewicz@imgw.pl

