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ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do
złożenia oferty na zadanie:
„Wykonanie prac remontowych na terenie stacji wodowskazowej
Staniszcze Wielkie rz. Mała Panew”
Zakres zadania dotyczy wykonania następujących prac:
demontaż i montaż schodów,
demontaż starych i montaż nowych wodowskazów z ceownika 300,
wykonanie betonowych podstaw pod wodowskazy,
wzmocnienie fundamentów pod wiatą,
wykonanie studni rewizyjnej fi 500,
wzmocnienie brzegów rzeki koszami gabionowymi 14 mb x 1 m x 1 m, wypełnionymi
kamieniem bazaltowym frakcji 100-250 mm,
7. umocnienie skarpy wzdłuż schodów i wodowskazów materacami gabionowymi wypełnionymi
kamieniem bazaltowym jak wyżej,
8. dowiezienie i obsypanie skarp ziemią,
9. ułożenie chodnika z płyt ażurowych.
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Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia – do dnia 30.11.2020 r.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Anna.Kadej@imgw.pl,
Piotr.Pietrzak@imgw.pl
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 23.10.2020 r.
Oferta powinna zostać przedstawiona na podstawie własnego obmiaru.

Osoba do kontaktu: Piotr Pietrzak tel.: 503-161-171.
Mirosław Labuhn tel.: 503-171-170.

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).
W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej z ramienia IMGW-PIB jest Pan
Piotr Pietrzak, Pracownik Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Opolu.

Proponowana cena oferty:
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).
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Płatność faktur:
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy,
wystawionej 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.

Uwaga:
1. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (również po
przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy), może
podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania i rezygnacji z udzielenia Wykonawcy zamówienia.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę wszystkich warunków
wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
1. Klauzula RODO
2. Formularz oferty

