Warszawa, 30 listopada 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego:
Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, pokrywy wyłazu i drabinki wyjściowej na dach
w obiekcie IMGW-PIB w Jarczewie.
Zakres prac:
I.
1.
2.

DRZWI WEJŚCIOWE
Demontaż i utylizacja istniejącego skrzydła drzwi, ościeżnicy i elementu nierozwieralnego
wejścia na klatkę schodową.
Dostawa i montaż skrzydła zewnętrznego drzwi (skrzydło otwierane na zewnątrz, prawe) wraz z
ościeżnicą, progiem, elementem nierozwieralnym oraz naświetlem górnym wejścia na klatkę
schodową:
- przybliżone wymiary całego elementu w świetle otynkowanych glifów: szerokość - 210cm,
wysokość – 245cm (uwaga: przed zleceniem drzwi do produkcji pomiar należy wykonać „z
natury”),
- konstrukcja ramy oraz skrzydła: aluminium w kolorze białym (współczynnik przenikania ciepła
U < 1,4 W/m2K),
- wypełnienie skrzydła rozwieralnego: szyba zespolona przezroczysta - szkło bezpieczne
(współczynnik przenikania ciepła U < 1,4 W/m2K),
- wypełnienie elementu nierozwieralnego bocznego i górnego: szyba zespolona mleczna - szkło
bezpieczne (współczynnik przenikania ciepła U < 1,4 W/m2K),
- minimalne wymiary otworu z drzwiami: szerokość przejścia – 90cm (po otwarciu skrzydła do
kąta 90˚), wysokość przejścia - 200cm.
Wyposażenie skrzydła:
- obustronny pochwyt odgięty (antaba) o średnicy 32mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej
matowej – 2 sztuki (długość pochwytu min. 80cm),
- zamek z wkładką – 2 sztuki (górny i dolny) min. 4 klucze na jeden zamek (w tym jeden zamek
rolkowy z regulowaną rolką),
- samozamykacz z blokadą.

3.

II.

Odtworzenie glifów wewnętrznych oraz elewacji po wykonaniu montażu (jeżeli zajdzie taka
konieczność).
POKRYWA WYŁAZU

1.
2.

Demontaż i utylizacja starego wyłazu na dach.
Dostawa i montaż nowego wyłazu na dach wraz z zawiasami (przybliżone wymiary wewnętrzne
otworu wyłazowego 74x76cm - uwaga: przed zleceniem wyłazu do produkcji pomiar należy
wykonać „z natury”), wykonanego z materiałów zabezpieczających przed przenikaniem wody do
wewnątrz budynku.
Uwaga: Wyłaz powinien być zabezpieczony przed wyjściem na dach osób postronnych poprzez
zamontowanie kłódki + min. 3 klucze oraz zabezpieczony przed wyłamaniem zawiasów po jego
otwarciu.
III.
1.
2.
3.
4.

DRABINKA WYJŚCIOWA NA DACH
Demontaż i utylizacja istniejącej drabinki wyjściowej na dach (w otworze wyłazowym) oraz
klamer na ścianie klatki schodowej.
Dostawa i montaż na stałe, nowej drabinki stalowej w kanale wyjściowym na dach.
Dostawa i montaż demontowalnej drabinki stalowej na ścianie klatki schodowej (poniżej kanału
wyjściowego na dach.
Odtworzenie powierzchni ściany klatki schodowej po demontażu istniejących klamer.

Uwaga: Po zamontowaniu drabinki demontowalnej musi ona być w jednej płaszczyźnie
z drabinką stałą.
Szerokość drabin musi wynosić co najmniej 50cm.
Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza
niż 15cm.
Odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 30cm (pierwszy szczebel drabiny
demontowalnej powinien znajdować się max. 50cm nad podestem klatki schodowej.
Kolor drabin: grafitowy
IV.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych robót budowlanych oraz
zastosowanych materiałów, w tym m.in. rysunki montażowe, atesty, aprobaty, deklaracje,
certyfikaty, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej pdf.
W celach poglądowych Zamawiający załącza do zapytania ofertowego dokumentację zdjęciową.
Miejsce wykonania usługi:
obiekt IMGW-PIB, Jarczew 89, 21-426 Wola Mysłowska
Termin realizacji:
Do 60 dni kalendarzowych od podpisania zamówienia otrzymanego od Zamawiającego.
Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem
przedmiotu zapytania ofertowego, w tym w szczególności: koszty zakupu materiałów, robocizny,
transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, zysk Wykonawcy
oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca musi dokładnie zapoznać się z budynkiem i uzyskać
niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, w związku z tym
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB w Jarczewie.
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).
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych
w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi
konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.
797 z późn.zm.).
Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (do oferty
prosimy dołączyć aktualną Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności
gospodarczej o prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę).
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 do zapytania ofertowego).
Płatność faktury:
Płatność dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury
VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru,
przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Warunki gwarancji i rękojmi:
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru prac.
Kontakt:
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: p. Jacek Jaroszewski, tel. 503-122-177, e-mail
jacek.jaroszewski@imgw.pl
Wizja lokalna:
Termin przeprowadzenia wymaganej wizji lokalnej na obiekcie IMGW-PIB należy uzgodnić
z p. Jackiem Jaroszewskim, tel. 503-122-177, e-mail jacek.jaroszewski@imgw.pl
Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać w terminie do dnia11 grudnia 2020r. do godziny 12:00
w formie skanu dokumentów lub w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem oraz
przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: robert.draczynski@imgw.pl

Załączniki:
1. Klauzula RODO
2. Formularz oferty
3. Poglądowa dokumentacja fotograficzna

