Warszawa, 3 marca 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi konserwacji podłogi drewnianej (dębowej) w wybranych pomieszczeniach w obiekcie
IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.
Zakres prac w ramach usługi obejmuje:
•

zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i pomieszczeń sąsiadujących przed zapyleniem
i innymi zabrudzeniami;

•

usunięcie starej warstwy powłoki lakierniczej;

•

uzupełnienie ubytków oraz szpachlowanie parkietów;

•

mechaniczne cyklinowanie parkietów, a w miejscach trudno dostępnych ręczne cyklinowanie (usługa nie
obejmuje renowacji lakieru na listwach przypodłogowych);

•

położenie nowej powłoki lakierniczej (3 - krotne lakierowanie, zastosowany półmatowy lakier
poliuretanowy powinien być o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie, stosowany do podłóg
w pomieszczeniach użyteczności publicznej);

•

całkowita powierzchnia parkietu przeznaczona do konserwacji wynosi około 140m2;

•

uprzątnięcie

miejsca

po

wykonaniu

prac,

wywozie

i

utylizacji

odpadów

powstałych

w wyniku wykonanej usługi;
Termin realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia lub umowy przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%).
Inne istotne warunki zamówienia:
1.

Prace cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawały się
z pomieszczenia remontowanego, tzn. drzwi muszą być szczelnie zaklejone taśmą.

2.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

3.

Wykonawcy przysługuje możliwość odbycia wizji lokalnej celem zapoznania się ze stanem technicznym
podłogi, warunkami i parametrami pomieszczeń oraz osobistego obliczenia powierzchni parkietu
przeznaczonego do renowacji.
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Wymagania stawiane Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej; Spełnienie w/w warunku oceniane będzie
na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; spełnieniem ww. warunku będzie dołączenie do oferty wykazu
minimum 3 wykonanych usług w zakresie objętym przedmiotem Zapytania ofertowego tj. renowacji i konserwacji
podłóg drewnianych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie.
c) wszystkie użyte materiały podczas wykonywania usługi muszą mieć stosowne atesty, dopuszczenia
i certyfikację zgodnie z obowiązującym prawem.
d) po zrealizowaniu usługi, Wykonawca staje się posiadaczem odpadów powstałych po wykonaniu prac
z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.
701 z późn.zm.).
e) składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego
zakresu przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą
starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
Opis sposobu przygotowania oferty:
W ofercie, należy podać: ryczałtową cenę za wykonanie wszystkich prac związanych z usługą konserwacji i
renowacji podłogi drewnianej dębowej w pomieszczeniach nr 412, 414, 416 w obiekcie IMGW-PIB w Warszawie
przy ul. Podleśnej 61.
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania
ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego w terminie do dnia: 10.03.2021 r. do godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
rafal.kwiatkowski@imgw.pl.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
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Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien
dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Rafał Kwiatkowski, tel. 22 569 44 24,
e-mail: rafal.kwiatkowski@imgw.pl.

Data: 3.03.2021 r.
Elektronicznie

przez
Katarzyna podpisany
Katarzyna Dąbrowska
2021.03.03
Dąbrowska Data:
12:44:44 +01'00'

Dyrektor Centrum Administracji
……………………………………………………………
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]
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