Warszawa, 12 marca 2021 r.
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ –
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Podleśna 61
01 – 673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie czynności serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach IMGW – PIB
z obszaru Zespołu Administracyjnego we Wrocławiu” zgodnie z załącznikiem nr 1, określającym rodzaj
urządzenia, miejsce oraz termin przeglądu.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r.
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)
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.
Inne istotne warunki zamówienia:
− Przegląd i czyszczenie urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego (czyszczenie, odgrzybianie, a także w
razie potrzeby wymiana filtrów);
− Sprawdzenie szczelności przewodów i instalacji;
− Pomiary i regulacja ciśnienia w instalacji czynnika chłodzącego oraz pomiar temperatury;
− Uzupełnienie czynnika chłodzącego;
− Sprawdzenie i regulacja czujników termicznych;
− Konserwacja przewodów łączących część zewnętrzną i wewnętrzną;
− Usunięcie uszkodzeń wynikłych z eksploatacji urządzeń;
− Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
− ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składania ofert.
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Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
przedłoży następujące dokumenty:
−
−
−

uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2),
uzupełniony i podpisany formularz rzeczowo-cenowy (załącznik nr 3),
podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 4).

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 w formie elektronicznej, w terminie do dnia
24.03.2021 r. na adres e-mail: katarzyna.zielak@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.
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 4 do zaproszenia).
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: Katarzyna Zielak, tel. 503-171-132.

Data: 12 marca 2021 r.
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