Wrocław, 30 października 2020r.
Znak pisma: CA-AWkz.20.29.20.2020

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

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do
złożenia oferty na: „Dostawa i montaż ogrodzenia ogródka meteorologicznego w
Legnicy”.
Zadanie dotyczy dostawy i montażu ogrodzenia ogródka meteorologicznego znajdującego się
na posesji Stacji Meteorologicznej w Legnicy przy ul. Bartoszowskiej 2. Długość ogrodzenia:
112 mb. Kwadrat o boku 28 m. Boki zorientowane według głównych kierunków
geograficznych.
Zakres zadania dotyczy wykonania następujących prac:
Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego:
1. długość ogrodzenia – 112 metrów;
2. panel ogrodzenia – 5/5 H-1000;
3. słupek - 60x40 H-1800 lub 60x40 H-2000. Słupki z kompletem obejm;
4. furtka z zamkiem, wkładką, kompletem kluczy i zawiasami, o wymiarach 1mx1m
zamykana na klucz i otwierana na zewnątrz;
5. panele, słupki i furtka ocynkowane, malowane proszkowo na kolor biały;
6. wszelkie roboty montażowe powinny być prowadzone pod nadzorem osób
posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Wykonać
zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając
wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP;
7. wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac;
8. zrealizowanie zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.;
Wymagana jest wizja obiektu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenia wizji lokalnej z ramienia IMGW – PIB są:
Pan Zbigniew Kocząb - tel. 663-644-176.
Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia – do dnia 11.12.2020r.
Miejsce złożenia oferty: Pisemnie na adres: IMGW – PIB, ul. Parkowa 30, 51-516 Wrocław
lub drogą elektroniczną na adres: Katarzyna.Zielak@imgw.pl
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do: 06.11.2020r.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Zielak tel.: 503-171-132.
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);
c) uzupełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);
Kryteria wyboru oferty: Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy,
wystawionych 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.

Załączniki:
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 -

Klauzula informacyjna RODO;
Formularz ofertowy;
Plan ogródka.

