Warszawa, dnia 17.11.2020r.

Znak pisma: CS-SO- 510- 04 / 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 8 szt. przeciągarek linowych ręcznych o udźwigu
3200kg na potrzeby CHMSPO dla Biura we Wrocławiu (2 szt.), Biura w Gdyni (2 szt.), Biura
w Krakowie (2 szt.) i Biura w Warszawie (2 szt.)”
wg poniższej specyfikacji:
- udźwig - 3200kg
- masa własna bez liny - max.30kg
- długość liny stalowej - min. 20m.
- lina stalowa zakończona hakiem z zabezpieczeniem
- średnica liny - min.16mm
- dodatkowo zestaw sworzni przeciążeniowych w ilości 6szt. do każdej przeciągarki
- gwarancja minimum 12 miesięcy (1rok)
Dostawa kurierem lub własnym transportem we wskazane 4 lokalizacje:
1. ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - 2 szt. przeciągarek
2. ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia – 2 szt. przeciągarek
3. ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków - 2 szt. przeciągarek
4. ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 2 szt. przeciągarek
Jeżeli koszt dostawy kurierem lub własnym transportem nie jest wliczony w cenę produktu
proszę o jego wyodrębnienie w ofercie.

Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia: 04.12.2020 r.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sebastian.ludwichowski@imgw.pl i
damian.murawski@imgw.pl
Termin złożenia oferty: 23.11.2020 r. g.08:00
Osoba do kontaktu: Sebastian Ludwichowski tel.: 503-199-012

Do oferty dołączyć proszę również zdjęcia poglądowe, karty katalogowe, pełen opis
parametrów technicznych produktu.
Proponowana cena oferty:
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
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
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( podpis przedstawiciela Zamawiającego )

