Warszawa, 7 września 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przegląd sprzętu przeciwpożarowego w budynku SHM Włodawa, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719).
Zakres usługi:
1. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne sprzętu przeciwpożarowego.
Zestawienie ilościowe sprzętu przedstawia poniższa tabela:
rodzaj gaśnicy

producent

ilość (szt.)

6kg proszku gaśniczego ABC

KZWM „OGNIOCHRON” S.A.

5

urządzenie gaśnicze sprzętu
elektronicznego
2 kg CO2

Gaz Tech

1

2. Przegląd i konserwacja oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantu wewnętrznego DN 25
z wężem płasko składanym.
3. Przegląd i konserwacja oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantu zewnętrznego DN 80.
4. Wykonanie próby ciśnieniowej węża hydrantowego.
5. Dostawa i montaż skrzynki do powieszenia gaśnicy 6 kg na elewacji.
Miejsce wykonania usługi:
SHM Włodawa, ul. Korolowska 77, 22-200 Włodawa
Termin realizacji:
Do 5 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

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 zakupu materiałów, robocizny,
transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy
oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
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 i w sposób określony
w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji technicznoruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów .
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych
w wyniku prowadzonych prac, 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.).
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).
Płatność faktury:
Płatność dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury
VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru,
przelewem w terminie 30 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.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Sylwester Zalewski, tel. (82) 57-21-287 lub 504 112 497, e-mail sylwester.zalewski@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 14 września 2020 r. do godziny 12:00,
w formie tradycyjnej / papierowej w obiekcie IMGW-PIB we Włodawie, ul. Korolowska 77, 22-200
Włodawa
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sylwester.zalewski@imgw.pl

Załączniki:
1. Klauzula RODO
2. Formularz oferty

