Poznań, 14 grudnia 2020r.

Znak pisma: CA-APosg.20-17/2020

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
zadanie pn;
„Sukcesywne dostawy środków czystości w 2021 roku dla IMGW-PIB w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego
174/176, 60-594 Poznań”.
Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki jego realizacji:
▪ przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i art. gospodarczych w 2021
roku na potrzeby IMGW-PIB w Poznaniu w asortymencie i ilościach ujętych w formularzu rzeczowocenowym (załącznik nr 3);
▪ podane ilości asortymentu mogą się zwiększyć lub zmniejszyć – służą jedynie do porównania ofert,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości asortymentu dostaw w poszczególnych
pozycjach, po cenach określonych w ofercie, przy czym zapotrzebowanie określone w niniejszym
zapytaniu nie jest wiążące dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy
do roszczeń Wykonawcy;
▪ zamówienie będzie realizowane w postaci dostaw częściowych, wynikających z bieżących potrzeb
Zamawiającego.
Miejsce i czas dostawy:
▪ zamawiany asortyment będzie dostarczany do IMGW-PIB w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176,
60-594 Poznań na koszt Wykonawcy, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Okres realizacji zamówienia:
▪ od 01.02.2021 roku do 31.12.2021 roku.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
▪
wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS
▪
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)
▪
wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2)
▪
wypełniony formularz rzeczowo-cenowy (załącznik nr 3)
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2020r. do godz. 14:00 drogą
elektroniczną na adres: olga.szymanska-ganczak@imgw.pl
Termin obowiązywania oferty cenowej: do 28.02.2021r.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
p.Olga Szymańska-Gańczak - Centrum Administracji Wydział w Poznaniu, tel. (61) 84 95 209, email:
olga.szymanska-ganczak@imgw.pl
Kryteria wyboru oferty:
▪ Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną.
▪ Płatność za każdą sukcesywnie zrealizowaną dostawę będzie dokonana przez Zamawiającego w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Uwagi:
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 rezygnacji z udzielenia zamówienia,
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę wszystkich warunków
wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
załącznik nr 1_Klauzula informacyjna
załącznik nr 2_Formularz ofertowy
Załącznik nr 3_Formularz rzeczowo-cenowy

