Warszawa, 27 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
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
II.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiot zapytania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie kotła
gazowego w budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 22A.
III.
1.
2.

Zakres prac:
Zabezpieczenie elementów (typu: podłoga, ściany, okna, drzwi itp.) mogących ulec uszkodzeniu
podczas trwania prac remontowych.
Wymiana kotła gazowego w oparciu o projekt budowlany wraz z przedmiarem robót, będących
załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwaga: z realizacji prac objętych projektem budowlanym wraz z przedmiarem robót wyłącza
się zakres prac związanych z: wykonaniem dokumentacji projektowej, wymianą drzwi
kotłowni, malowaniem tynków wewnętrznych, wykonaniem przejść p.poż., montażem
zaworów termostatycznych, głowic termostatycznych, zaworów powrotnych (pozycje z
obmiaru o numerach: 1 d.1, 4d.1 oraz 12d.1 ÷ 20d.1)

3.
4.
5.

6.

Dostosowanie istniejących w kotłowni instalacji: gazowej, C.O., wodnej i elektrycznej w celu
zapewnienia prawidłowego podłączenia, uruchomienia i eksploatacji kotła gazowego.
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych powstałych podczas prac remontowych.
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i elektronicznej w 3 egz. (w tym przekazanie atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności
wbudowanych materiałów i urządzeń oraz protokołów z przeprowadzonych prób).
Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych: prób ciśnieniowych
instalacji C.O., płukania instalacji C.O., regulacji instalacji C.O. na gorąco, próby szczelności
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7.

IV.

instalacji gazowej, przeglądu serwisowego wykonanego przez autoryzowany serwis firmowy
z pierwszego uruchomienia pieca wraz ze sprawdzeniem przewodu spalinowego – powietrznego.
Wykonanie przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie pracy kotła
i urządzeń zabezpieczających oraz o sposobie jego obsługi przez autoryzowany serwis firmowy,
potwierdzone protokołem z przeszkolenia.
Termin realizacji: 15.05.2020 r do 15.06.2020 r.

V.
Gwarancja i rękojmia: okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego
VI.
Płatność za wykonane roboty będzie dokonywana na podstawie faktury Wykonawcy
wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obydwie strony Protokołu Odbioru, w terminie 21 dni
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty rozumie 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.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca Zmawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w celu
dokładnego zapoznania się z obiektem, a także uzyskania niezbędnych do sporządzenia oferty
informacji mających wpływ na wartość zamówienia. Oferty złożone przez Wykonawców bez spełnienia
ww. warunku nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i podlegają odrzuceniu.
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,
Podatek Vat:……………………………zł, słownie…………………………..zł
Cena brutto:…………………….. zł, słownie………………………………..zł”
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VIII.

Wymagania:

1.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy.
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 uprawnieniami.
4.
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
5.
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 który spełni 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.
X.

Kryteria oceny ofert:
100% cena.

XI.

Kontakt:
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Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest p. Stanisław Suchecki ,
tel. 504 212 272, e-mail: stanislaw.suchecki@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 wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu dokonania oględzin miejsca planowanych robót
remontowych, termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Stanisławem Sucheckim ,
tel. 504 212 272, e-mail: stanislaw.suchecki@imgw.pl.
XIII.

Termin składania ofert:

Oferty prosimy składać na następujące adresy e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl oraz
stanislaw.suchecki@imgw.pl, w terminie do dnia 15.04.2020 r.
Ważność oferty: co najmniej 60 dni kalendarzowych.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 2 – Projekt wykonawczy.
Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.
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