Wrocław, dnia 29 października 2020 r.

Znak pisma: CS-S-Wml-230.6.20/164/2020/ML

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 1 szt. wibromłotu wraz z akcesoriami na potrzeby CHMSPO Biuro we
Wrocławiu do lokalizacji: ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław”
Specyfikacja:
1. Wibromłot przeznaczony do montażu na koparce JCB 19C
2. Wibromłot musi posiadać własny silnik hydrauliczny, zawory zabezpieczające
3. Wymagane parametry techniczne wibromłota:
- maksymalny przepływ oleju – 36 l/min
- maksymalne ciśnienie – 230 bar
- siła nacisku – 2000 kg/m2
- maksymalne ciśnienie powrotu – 7 bar
4. Głowica uderzająca powinna być demontowalna
5. Do urządzenia powinna być możliwość podpięcia płyty zagęszczającej
6. Płyta zagęszczająca powinna być w zestawie
7. Urządzenie powinno być wyposażone dodatkowo w chwytak do pali beton/drewno
(20mm-320 mm)
8. Oferta powinna zawierać koszty usługi przystosowania koparki do zasilania dodatkowego
odbiornika (chwytak)
9. Wibromłot powinien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa obowiązujące w UE.
Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia: 04.12.2020 r.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: Krzysztof.Wójcik@imgw.pl, Anna.Kadej@imgw.pl
Termin złożenia oferty: 06.11.2020 r.
Osoba do kontaktu: Krzysztof Wójcik tel.: 519-751-200
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 wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu 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/podpisania
zamówienia), 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

