Wrocław, 5 sierpnia 2020r.
Znak pisma: AC-AWkz.212.13.20.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do
złożenia oferty na: „Wywóz zanieczyszczeń płynnych z oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej na Śnieżce przy Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym”.
Wywóz dotyczy transportu ok. 9 m3 ścieków.
W ramach usługi konieczne jest:
a) zapewnić transport od odbiorcy wraz z utylizacja nieczystości płynnych z lokalizacji:
Góra Śnieżka (Wykonawca winien dysponować pojazdem zdolnym do wjazdu po
stromej drodze utwardzonej);
b) zapewnić wywóz nieczystości samochodem asenizacyjnym - wjazd w sezonie
turystycznym;
c) uzyskanie we własnym zakresie pozwoleń na wjazd pojazdu wymaganych przepisami
Karkonoskiego Parku Narodowego.
W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania proszę o kontakt z
Kierownikiem WOM Śnieżka: Piotr Krzaczkowski, tel. 504 12 12 92.
Przy sporządzaniu oferty należy pamiętać o kosztach transportu. Należy wziąć pod uwagę
koszty transportu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia – do dnia 14.10.2020r.
Miejsce złożenia oferty: Pisemnie na adres: IMGW – PIB, ul. Parkowa 30, 51-516 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres: Katarzyna.Zielak@imgw.pl
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 18.08.2020r.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Zielak tel.: 503-171-132.
Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:
a) dokumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;
b) 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);

c) uzupełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Cena umowna zostanie
zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, wystawionych po
podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –

Klauzula informacyjna RODO
Formularz ofertowy

