Poznań, 15 grudnia 2020r.

Znak pisma: CA-APmt.20-18/2020

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; „Dostawa 8 szt. kombinezonów do pracy w wodzie na potrzeby CHMSPO dla Biura we
Wrocławiu (2szt.), w Gdyni (2szt.), w Krakowie (2szt.) i w Warszawie (2szt.).”
wg poniższej specyfikacji:
▪ kombinezon przeznaczony do pracy w wodzie
▪ zachowuje ciepłotę ciała, utrzymuje użytkownika na powierzchni wody
▪ wodoszczelny, wytrzymały z trójwarstwowej tkaniny
▪ uszczelnienie szyjne wraz z kapturem
▪ wodoszczelny zamek, usytuowany wzdłuż pasa barkowego
▪ rękawy zakończone wymiennymi mankietami elastycznymi
▪ wytrzymałe buty gumowe zintegrowane na stałe
▪ wewnętrzne szelki podtrzymujące kombinezon w pasie z możliwością regulacji długości szelek
▪ rękawice neoprenowe
▪ dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na otarcia
▪ uchwyt do asekuracji
▪ warunki gwaranci/rękojmi: min. 12miesięcy.
Do oferty należy dołączyć:
▪ zdjęcia poglądowe,
▪ karta katalogowa, pełen opis technicznych oferowanego produktu, w języku polskim
Dostawa kurierem we wskazane 4 lokalizacje IMGW-PIB:
1. ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław - 2 szt.

2. ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia – 2 szt.
3. ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków - 2 szt.
4. ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa - 2 szt.
Osoba do kontaktu: p. Rafał Łosak , tel. 605 569 966
Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia: do dnia 30.12.2020r.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00 drogą
elektroniczną na adres: monika.terlecka@imgw.pl
Do oferty dołączyć proszę 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)
Kryteria wyboru oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, wystawionych po
podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Uwaga:
1.
2.

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.
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

