Warszawa, 2 października 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 techniczny systemu detekcji gazów FAMAS zainstalowanego w budynku
IMGW-PIB w Mławie.
Zakres usługi:
Zakres usługi obejmuje:
1. przegląd okresowy systemu detekcji gazów firmy FAMAS (sprawdzenie stanu urządzeń,
połączeń, konfiguracji i właściwości mechanicznych centrali sterującej, detektora, zaworu
odcinającego, sprawdzenie prawidłowości działania detektora, sprawdzenie działania centrali
sterującej).
Elementy systemu:
- elektrozawór odcinający „NC”
- detektor gazów wybuchowych FSD-2KXM
- centrala sterująca FSC-2S1
- sygnalizator akustyczny
2. wymiana sygnalizatora akustycznego na fabrycznie nowy
3. wymiana przewodu do detektora gazów
4. montaż zaślepki do centrali (dławik do centrali)
Po wykonaniu ww. usługi wymagane jest sporządzenie protokołu z przeglądu technicznego systemu
detekcji gazów.
Miejsce wykonania usługi:
SM Mława, ul. Szreńska 14, 06-500 Mława
Termin realizacji:
Do 5 dni kalendarzowych od
Zamawiającego.

otrzymania i podpisania zamówienia przekazanego przez

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 instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
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. Magdalena Domańska, tel. 503 122 930, e-mail: magdalena.domanska@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 9 października 2020 r. do godziny 12:00,
w formie tradycyjnej / papierowej w obiekcie IMGW-PIB w Mławie, ul. Szreńska 14,
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: magdalena.domanska@imgw.pl
Załączniki:
1.
2.

Klauzula RODO
Formularz oferty

