Poznań, 22 lipca 2020 roku.
Znak pisma: CA-APM-T -20-07/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
– Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
Instytut Meteorologii i
do złożenia oferty na zadanie pn:

Gospodarki

Wodnej

–

Państwowy

Instytut

Badawczy

zaprasza

„Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Pile”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji budynku gospodarczego na
terenie Stacji Hydrologiczno - Meteorologicznej w Pile przy ul. Miedzianej 24. (zał. nr 1)
Zakres prac i wytyczne do zadania:
1. prace posadzkarskie:
▪ rozbiórka wewnętrznych 3 szt. murków przegrodowych o wymiarach 1m x 2m x 0,15m
▪ likwidacja różnicy poziomów 3 szt. posadzki, poprzez uzupełnienie uskoku o wymiarach 3,3 x 1,8 grubości
10cm
2. montaż bramy:
▪ demontaż 1szt okna o wymiarach 1,8m x 0,6m
▪ demontaż muru pod oknem o grubości 0,26 m wymiarach szer.1,8 x wys.1,5m
▪ dostawa i montaż wraz z obróbkami 1 szt. bramy uchylnej w powiększonym otworze okiennym
o wymiarach 1,8m x 2m
3. wykonanie wentylacji:
▪ wykonanie wentylacji pomieszczeń poprzez czerpnię (2szt.) w drzwiach o powierzchni 200 cm2 oraz 2
szt. kominków wentylacyjnych
4. połączenie pomieszczeń:
▪ zakup i montaż wraz z obróbkami nadproża stalowego HEA 160 L=300cm (na wysokości do spodu belki
2,1) w ścianie o szerokości 3,6m pomiędzy pomieszczeniami,
▪ wycięcie otworu w murze grubości 0,25m o wymiarach szer.2,6 x wys.2,1m
5. prace malarskie:
▪ dwukrotne malowanie pomieszczeń ok. 80 m2
6. inne:
▪ zabezpieczenie terenu prac i realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.,
▪ ustawienie kontenera na gruz,
▪ wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych prac

Przed sporządzeniem oferty cenowej zalecana jest wizja lokalna budynku, w którym mają odbyć się ww. prace
budowlane. W celu umówienia się na wizję lokalną proszę o kontakt z Kierownikiem SHM w Pilę p. Jadwigą Filip,
tel. 781774101.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa,
dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów
prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., Nr 1409 z późn. zm.).
Wykonawca robót zobowiązany jest do:
▪
▪
▪
▪
▪

dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym,
stałego utrzymania terenu budowy w czystości, usuwanie odpadów.
prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w
zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
posiadania na każdy zastosowany w ramach zamówienia materiał certyfikatów zgodności z polską normą
lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby,
kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót
uprawnienia i doświadczenie,

Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia: do dnia 16 października 2020 roku - zatwierdzony
protokółem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad.
Miejsce złożenia oferty:
Pisemnie na adres: IMGW-PIB ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań lub drogą elektroniczną
na adres: Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 6 sierpnia 2020 roku.
Kontakt: Olga Szymańska-Gańczak tel.: 61 8495209, e-mail: Olga.Szymanska-Ganczak@imgw.pl
Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:
• wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
• decyzja o nadaniu odpowiednich uprawnień Wykonawcy,
• zaświadczenie o przynależności Wykonawcy do Izby Inżynierów Budownictwa,
• uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 2),
• wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (zał. nr 3).
Kryterium wyboru oferty: 100 % ceny
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane
w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do
którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi po otrzymaniu od Zamawiającego obustronnie podpisanej umowy/lub

pisemnego zamówienia. Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury
Wykonawcy, wystawionej po podpisaniu Protokołu odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – zdjęcia budynku gospodarczego
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 –klauzula informacyjna

