Kraków, dnia 28 października 2020 r.

Znak pisma: CS-S-K-510-33/2020

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 w przedmiocie:
„Dostawa minikoparki wraz z dedykowanym wyposażeniem”

Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie jest dostawa
minikoparki wraz z dedykowanym wyposażeniem wg poniższej specyfikacji
Wymagania dotyczące urządzenia:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kabina posiadająca certyfikatem ROPS z materiałowym fotelem operatora i
ogrzewaniem
Komfortowa pozycja operatora dzięki ergonomicznie umieszczonym Joystickom
sterowania
Instalacja hydrauliczna do zasilania osprzętów hydraulicznych (dwukierunkowa)
przełączalna
Zabezpieczenia przewodów hydraulicznych
Uchwyty transportowe/do podnoszenia maszyny
Rama podwozia ułatwiająca czyszczenie
Rozsuwane hydraulicznie podwozie z wymiennymi ślizgami
Gąsienice gumowe
Lemiesz koparkowy – pług podpierający
Światła robocze na kabinie oraz na ramieniu
Zestaw narzędzi do podstawowej obsługi
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, światło ostrzegawcze pomarańczowe
Instrukcja obsługi, katalog części, deklaracja CE
Łyżka 300mm
Wiertnica z wiertłem średnica wiertła pomiędzy 22cm a 30 cm
Mozliwość zastosowania szerszej łyżki włącznie z łyżką do skarpowania, młota
hyadraulicznego, itp.
Dwie prędkości jazdy

•
•
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•
•

Minimalna głębokość kopania 2,2m
Masa robocza nie większa niż 2000kg
Minimalna moc silnika 10kW
Gwarancja co najmniej 12miesięcy/1000mth z możliwością uzyskania dłuższego
okresu gwarancji do 36miesięcy
Szybkozłącze fabryczne do wymiany osprzętu
Wysokość włącznie z kabiną maksymalnie 2,5m
Długość całkowita podwozia maksymalnie 1.8m – względy transportowe
Odległość od autoryzowanego serwisu nie więcej niż 50km od siedziby
zamawiającego – w tym przypadku lokalizacja Kraków
Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia
Dostawca powinien być producentem lud autoryzowanym przedstawicielem
producenta oferowanej koparki
Sprzęt musi być fabrycznie nowy
Dostawca w dniu dostawy lub innym uzgodnionym (nie później niż do 20.12.2020)
przeszkoli przedstawicieli zamawiającego z budowy i obsługi koparki

Transport przedmiotu zamówienia, którego dotyczy zapytanie jest dostawa minikoparki
wraz z dedykowanym wyposażeniem do wskazanej lokalizacji:
IMGW-PIB, CHMSPO Biuro w Krakowie ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:
Piotr Maślanka, e-mail: Piotr.Maslanka@imgw.pl, tel. +48 503 199 076;
Edyta.Ukleja@imgw.pl
Termin złożenia oferty: do 04.11.2020 r.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Najpóźniej do 20.12.2020
Warunki gwarancji/rękojmi:
Zgodnie z zapisami w umowie
Osoba do kontaktu: Piotr Maślanka, e-mail: Piotr.Maslanka@imgw.pl, tel. +48 503 199 076
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)

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:
Płatność zostanie dokonana na podstawie wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę
faktur VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołów odbioru przedmiotu, przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania faktury przez 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.
2.

Klauzula RODO – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2

....................................................................................
( podpis przedstawiciela Zamawiającego )

