Warszawa, 11 maja 2020 r.
Numer pisma: AC-KK-263-01/2020

Zapytanie ofertowe
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Usługa okresowych kontroli technicznych obiektów budowlanych zgodnie z wymogami art. 62
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zmianami)
dla wskazanych budynków i budowli Instytutu Meteorologii i Gospodarki WodnejPaństwowego Instytutu Badawczego – Obszar Kraków i Katowice w 2020 r.
Zakres usługi:
Zakres usługi obejmuje wykonanie budowlanych przeglądów pięcioletnich i rocznych oraz
wykonanie przeglądów przewodów kominowych (wraz z czyszczeniem przewodów
kominowych) i instalacji gazowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce wykonania:
14 lokalizacji w obszarze działania IMGW-PIB Obszar Kraków wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia, łącznie 37 obiektów w 14-tu lokalizacjach.
Termin realizacji:
26 tygodni od dnia podpisania umowy.

Kontakt:
Artur Seweryn, tel. (0-12) 639 83 10, 503-199-039, e-mail: artur.seweryn@imgw.pl
Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich 3-ch lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
polegające na usłudze wykonania okresowych kontroli technicznych obiektów budowlanych
zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1202, ze zmianami) oraz przeglądów przewodów kominowych i instalacji gazowych.
Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie posiadanego doświadczenia Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia).
Dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w ciągu ostatnich 3-ch lat nie wykonał lub
nierzetelnie wykonał chociaż jedną taką usługę u jakiegokolwiek zamawiającego
- nie potwierdził spełnienia warunku w zakresie doświadczenia.
Termin składania ofert:
Do dnia 29 maja 2020 r.
Sposób składania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i powinna zostać
sporządzona według załącznika nr 1 do zaproszenia.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, i podpisana przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wraz z ofertą musi być złożone
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

4. Oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście
bezpośrednio na adres :
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum
Administracji, Wydział w Krakowie, 30-215 Kraków, ul Piotra Borowego 14 w dni robocze
Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30 Kancelaria.
Zamawiający preferuje możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres :
artur.seweryn@imgw.pl
Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Wykonawca w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia określi
cenę brutto za realizacje przedmiotu zamówienia.
2. Cena, o której mowa w ust.1 uwzględniać będzie wszystkie koszty i opłaty, jakie
Zamawiający zobowiązany będzie ponieść z tytułu realizacji zamówienia.
3. Zamawiający jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje cenę ofertową
brutto. Zamawiający przydzieli do każdej oferty odpowiednia ilość punktów obliczoną
wg następującego wzoru:

C min
Pn = ------------------------- X 100
Cn
Gdzie:
C min – najniższa cena ofertowa ze wszystkich ofert
C n – cena ofertowa badanej oferty
Pn - Ilość punktów dla badanej oferty (maksymalna ilość punktów wynosi 100 )
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów
przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
(wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych

setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki
0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów (oferty
o takiej samej cenie) Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej wezwie
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Uwagi :
W obiektach przeglądy budowlane prowadzone są na bieżąco. Protokoły z lat poprzednich są
do wglądu dla Wykonawcy. Zainteresowany Wykonawca wglądem do protokołów z lat
ubiegłych, zgłasza taką informację na adres mail: artur.seweryn@imgw.pl do dnia: 25.05.2020
roku.
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