-ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
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:
Sukcesywna dostawa środków czystości i art. gospodarczych w 2021 roku do wskazanych placówek
terenowych IMGW – PIB.
Opis przedmiotu zamówienia:
- przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do wskazanych placówek terenowych IMGW PIB środków czystości i art. gospodarczych w 2021 roku w asortymencie i ilościach ujętych
w formularzu rzeczowo -cenowym zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz rzeczowo – cenowy wraz
z miejscem dostawy 2021) ;
- 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;
- zamawiany asortyment będzie dostarczany do placówek terenowych IMGW-PIB na koszt Wykonawcy,
w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Okres realizacji zamówienia: 01.02.2021 – 31.12.2021 r.
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 ofertowym stanowiącym załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty
informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
Wymagania:
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3;

Termin składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 12:00. drogą elektroniczną na adres:
ewelina.malecka@imgw.pl;
Oferta musi mieć formę dokumentową – tzn. winien być to skan pisemnej oferty, podpisanej przez
osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię
i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do CEIDG lub KRS;

Termin obowiązywania oferty cenowej: do 28.02.2021 r.
Kryterium wyboru ofert: 100% cena
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym temu
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę usług oraz co do którego oferty ustalono,
iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Ewelina Małecka e-mail: ewelina.malecka@imgw.pl tel. 58 62 88 221
Uwagi:
Płatność za każdą sukcesywnie zrealizowaną dostawę będzie dokonana przez Zamawiającego
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi
(również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może
podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
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