Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018893/01 z dnia 2021-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne
Dostawy
Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu
POPDOW (komputery)

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
Badawczy
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Podleśna 61
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 01-673
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 +48 22 56 94 303 Strona: www.imgw.pl https://bip.imgw.pl
1.4.8.) Numer faksu: +48 22 834 18 01
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@imgw.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

meteorologia, hydrologia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018893/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-03-17 12:24

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu
POPDOW (komputery)
3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Kontrakt: OVFMP 4A.4.3cRzeczpospolita Polska
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Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018893/01 z dnia 2021-03-17

otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na
płatności związane z kontraktem pn.: „Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca
przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery).”Kontrakt OVFMP 4A.4.3c obejmuje poniższy
zakres prac:dostawa sprzętu biurowy do indywidualnego miejsca przeznaczenia – typ:
standardSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji
Przetargowej.Inwestycja będzie realizowana na terenie Polski.1. Warszawa2. Białystok3. Gdynia4.
Katowice5. Kraków6. Poznań7. WrocławBliższe informacje zawarto na stronie internetowej
Zamawiającego https://bip.imgw.pl
3.5) Kod waluty: PLN
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-04-29 11:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego
przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia
towarów w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez
Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja
Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się
oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień.
Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku
Światowego dotyczącą konfliktu interesów.Zainteresowani kwalifikujący się Oferenci mogą
uzyskać dalsze informacje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym
Instytucie Badawczym w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa u Pani Anny
Ambroziak, e-mail: BSprzetargi@IMGW.pl oraz przejrzeć dokumenty przetargowe w godzinach
pracy od 8:00 do 16:00 pod adresem podanym poniżej.Zainteresowani kwalifikujący się oferenci
mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym: całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej,
na adres e-mail wskazany przez Oferenta w wniosku;- całość dokumentacji w formie papierowej
zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy wskazany przez
Oferenta w wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej,po złożeniu wniosku w formie elektronicznej
na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pllub w formie papierowej na adres: Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy( z dopiskiem OVFMP 4A.4.3c
– BANK ŚWIATOWY)Do rąk Pani Anny Ambroziakul. Podleśna 6101-673 Warszawa,
PolskaWraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również
przekazana edytowalna wersja Sekcji IV – Formularze ofertowe (w formacie WORD DOC). W
przypadku rozbieżności obowiązuje wersja papierowa.Komplet Dokumentów Przetargowych w
wersji papierowej będzie przesłany przesyłką kurierską.Oferenci poniosą również koszt przesyłki
kurierskiej (za pobraniem) na wskazany adres.
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
Postępowanie nie jest prowadzone na stronie internetowej Zamawiającego
https://imgw.eB2B.com.pl Informacje dotyczące postępowania Zamawiający zamieszcza na
stronie https://bip.imgw.pl
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