Warszawa, 9 kwietnia 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Remont elewacji wraz z nadbudówką i kominami oraz ogrodzenia
na Stacji Meteorologicznej w Siedlcach przy ul. Piaskowej 284
Zakres usługi:














usunięcie ze ścian szczytowych zniszczonej/uszkodzonej elewacji (powierzchnia ok. 50 m2),
naprawa elewacji szczytowych poprzez przyklejenie nowego styropianu, przytwierdzenie
kołkami, wykonanie nowej wyprawy ścian zgodnie z przyjętym systemem elewacyjnym danego
producenta w w/w miejscach,
montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacjach i kominach,
odgrzybianie elewacji środkami chemicznymi,
mycie elewacji myjką ciśnieniową,
zabezpieczenie okien, zewnętrznych parapetów okiennych, drzwi, itp. folią malarską,
montaż narożników z siatką na ościeżach okien, drzwi oraz narożników budynku,
uzupełnienie wszelkich ubytków pianą montażową,
wtopienie siatki elewacyjnej,
nałożenie wyrównującej warstwy kleju,
gruntowanie powierzchni, przygotowanie powierzchni ścian pod wyprawę tynkarską,
zaciągnięcie tynku silikonowego na powierzchnie ścian, (kolor, odcień do uzgodnienia
z Zamawiającym),
demontaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą – wyjście z klatki schodowej na dach, montaż
nowych drzwi zewnętrznych z samozamykaczem (pomiar drzwi należy wykonać „z natury”
na obiekcie przed ich zamówieniem, rodzaj, kolor i inne parametry drzwi należy uzgodnić
z Zamawiającym), ze ślusarki aluminiowej z przeszkleniem w górnej strefie wraz
z naprawą/obróbką glifów drzwiowych, (glify zarówno na zewnętrz jak i wewnątrz budynku)
przygotowaniem pod malowanie tynków, zagruntowaniem i malowaniem ścian w rejonie
wymienionych drzwi, montażem nowego progu wraz z obróbką dekarską na zewnętrz w rejonie
progu i obróbką/wykończeniem posadzki od strony wewnętrznej (sposób wykończenia
do uzgodnienia z Zamawiającym),
















demontaż 2 szt. drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami - drzwi wejściowe na elewacji frontowej
i drzwi wejściowe na elewacji od strony „podwórza”, montaż nowych drzwi wejściowych (pomiar
drzwi należy wykonać „z natury” na obiekcie przed ich zamówieniem), ze ślusarki aluminiowej
z przeszkleniem, szklenie 3-szybowe bezpieczne obustronnie 33.1, 2 zamki, samozamykacz
z blokadą, kolor i inne parametry drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym, wraz
z naprawą/obróbką glifów drzwiowych (glify zarówno na zewnętrz jak i wewnątrz budynku)
przygotowaniem pod malowanie tynków, zagruntowanie i malowanie ścian w rejonie
wymienionych drzwi, oraz naprawą posadzek w rejonie montowanych drzwi (jeżeli zajdzie taka
konieczność),
mechaniczne usunięcie wykwitów rdzy obróbek blacharskich attyk, zagruntowanie
przygotowanie obróbek pod malowanie, malowanie obróbek blacharskich attyk, wymiana
zardzewiałych wkrętów dekarskich na nowe,
konserwacja/pomalowanie drabinki zamontowanej przy nadbudówce (prowadzącej z poziomu
dachu na nadbudówkę),
oczyszczenie (z liści, mchu itp.) i ewentualne udrożnienie rynien i rur spustowych,
prace porządkowe po zakończeniu robót budowlanych,
demontaż istniejącego ogrodzenia: siatka ogrodzeniowa (ok. 340 mb), słupy stalowe (133 szt.),
zabetonowane w fundamencie betonowym wraz z wywozem i utylizacją,
demontaż fundamentów ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją gruzu,
montaż nowego ogrodzenia panelowego (płyta podmurówkowa betonowa wysokości ok. 25 cm,
grubości minimum 6 cm, zakopana częściowo w gruncie, słupki i panele ogrodzenia ocynkowane,
malowane proszkowo: w części ogródka meteorologicznego – pomalowane
na biało, pozostałe ogrodzenie w kolorze zielonym),
panele ogrodzenia wykonane z drutu fi 5 mm, o wysokości ok. 150-155 cm, z trzema
przetłoczeniami usztywniającymi typ.: 3D (z ocynkowanych drutów stalowych pomalowanych
proszkowo w kolorze j.w.),
wymiana furki w ogrodzeniu frontowym na nową furtkę panelową/systemową, wraz
ze słupkami, szerokość furtki zbliżona do szerokości istniejącej furtki, wysokość dostosowana
do wysokości nowego ogrodzenia frontowego, furtka wyposażona w zamek na klucz z szyldem
prostym i klamkę,
oczyszczenie z zabrudzeń, odtłuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie bramy wjazdowej i furtki
zlokalizowanej obok bramy wraz ze słupkami (kolor zielony).

Zamawiający wymaga zastosowanie materiałów systemów elewacyjnych metody lekkiej mokrej
(ETICS) od jednego producenta np. Ceresit, Termo Organica, Weber itp. Zamawiający nie dopuszcza
zastosowania materiałów z systemów elewacyjnych różnych producentów.
Całkowita powierzchnia ścian elewacyjnych budynku wraz z kominami – ok. 360 m2
Powierzchnia zniszczonej/uszkodzonej elewacji na ścianach szczytowych (podlegająca wymianie)
ok. 50 m2
Miejsce wykonania usługi:
SHM Siedlce, ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce
Termin realizacji:
12 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 października 2020 r.
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: koszty wynajmu, transportu, montażu
i demontażu rusztowań, koszty przejazdów, zakupu materiałów, narzędzi, robocizny, pracy sprzętu,
ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji zamówienia, zysk
Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z nieruchomością
i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia,
w związku z tym Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB w Siedlcach.
Oferty złożone bez wykonania wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy podlegają odrzuceniu
przez Zamawiającego (w celu potwierdzenia obecności Zamawiający wymaga złożenia podpisu
na liście oferentów, którzy odbyli wizję lokalną na obiekcie).
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną 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, na załączonym Formularzu oferty (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego).
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 do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych
w wyniku prowadzonych prac remontowych, Wykonawca staje się 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.).
1)

2)

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).
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).
Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem
zapytania ofertowego, a w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykazać wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej
w zakresie zbliżonym do zapytania ofertowego (Zamawiający wymaga załączenia
do Formularza oferty stosownych referencji, protokołów odbioru itp. potwierdzających
należyte wykonanie tych robót).

Oferta powinna zostać przedstawiona na podstawie własnego obmiaru oferenta.
Płatność faktury:
Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT,
po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, przelewem w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki gwarancji i rękojmi:
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Marzanna Lewkowska, tel. (25) 63-22-420, e-mail: marzanna.lewkowska@imgw.pl
Wizja lokalna:
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Marzanną Lewkowską, tel.(25) 63-22-420,
e-mail: marzanna.lewkowska@imgw.pl
Termin składania ofert/ ważność ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 22 kwietnia 2020r. do godziny 12:00,
tradycyjnej/papierowej na SHM Siedlce, ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marzanna.lewkowska@imgw.pl
Ważność oferty – co najmniej 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
Załączniki:
1. Klauzula RODO
2. Formularz oferty
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formie

