Warszawa, 24 września 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty dla
usługi pn.: „Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego dziesięciu masztów systemu
PERUN oraz ośmiu wież radarowych systemu POLRAD.”
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Cel usługi:
1. Wykonanie okresowych rocznych kontroli stanu technicznego: dziesięciu masztów systemu PERUM
oraz ośmiu wież radarowych systemu POLRAD, wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 i 62a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z
późniejszymi zmianami) .
Przedmiot i zakres usługi obejmuje:

1. Wykonanie rocznych okresowych kontroli stanu technicznego dziesięciu masztów systemu PERUM
oraz ośmiu wież radarowych systemu POLRAD wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 i 62a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z
późniejszymi zmianami)
2. Protokoły z rocznych kontroli stanu technicznego w/w wymienionych obiektów, winny być
sporządzone w formie zgodnej z art. 62a ustawy Prawo budowlane i zawierać dodatkowo zdjęcia
(widoki) obiektów oraz zdjęcia ewentualnych miejsc uszkodzeń, wraz z opisem proponowanego
sposobu ich naprawy.
3. Protokoły z rocznych kontroli stanu technicznego w/w obiektów, Wykonawca winien przekazać
Zamawiającemu w wersji papierowej (po 2 egzemplarze - dla każdego z obiektów) oprawione w
sztywną oprawę i w wersji elektronicznej (w formacie PDF), zapisanej na płycie CD/DVD lub pendrive,
w terminie do dnia 30.11.2020 r.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1.

2.

3.

4.

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał usługi objęte przedmiotem zapytania ofertowego, tj. wykonał co
najmniej trzy kontrole roczne stanu technicznego, trzech różnych obiektów budowlanych. Potwierdzeniem
spełnienia wymagania, będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług (referencje, protokoły odbioru itp.).
Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zapytania ofertowego, które posiadają stosowne do specjalizacji uprawnienia budowlane bez
ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lub
Izby Architektów).
Przedmiot zapytania ofertowego zostanie powierzona
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)

Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę
ryczałtową obejmującą wszystkie koszty, czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym
wszystkie koszty: przejazdów, materiałów, wykonania ewentualnych analiz/pomiarów i inne potrzebne do
realizacji przedmiotowego zadania (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca winien zapoznać się z obiektami, dokumentami udostępnionymi
przez Zamawiającego oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość
zamówienia.

Termin wykonania usługi:
do dnia 30.11.2020 r.
Kryterium wyboru ofert:
100% cena
Termin przesłania oferty:
do końca dnia 15.10.2020r.

Miejsce złożenia oferty:
drogą elektroniczną na adres: piotr.kwasniewski@imgw.pl
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest P. Rafał Lewandowski, rafal.lewandowski@imgw.pl
tel. (22)5694 460 lub 503 199 035 i P. Rafał Zawadzki, rafal.zawadzki@imgw.pl tel. (22) 56 94 495, lub 781 774
174
Uwagi:
Wykonawca przesyłając ofertę na wskazany w zapytaniu adres mailowy, wyraża zgodę i zobowiązuje się do
przystąpienia do zawarcia Umowy z Zamawiającym.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz
który, spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem
terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści Zapytania
Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie – przesłana zostanie e-mailem na wskazany przez
Wykonawcę adres mailowy (Wykonawca w ofercie winien podać adres mailowy do korespondencji oraz numer
telefonu kontaktowego), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone
zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 2 – Lokalizacja obiektów, zdjęcia wież/masztów systemu PERUM i systemu POLRAD.
Załącznik nr 3 – formularz ofertowy.

