Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.
Znak pisma: AC-WRus.212.09.21.2021
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ –
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Podleśna 61
01 – 673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia:
Wywóz zanieczyszczeń płynnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na Śnieżce przy
Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2021r.
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym 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:
W ramach usługi konieczne jest:
1. zapewnić transport ok. 12 m3 ścieków z lokalizacji Góra Śnieżka.
Wykonawca winien dysponować pojazdem zdolnym do wjazdu po stromej drodze utwardzonej oraz
posiadać zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. zutylizować nieczystości płynne;
3. zapewnić wywóz nieczystości samochodem asenizacyjnym – wjazd w sezonie turystycznym (lipiecwrzesień);
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) dokumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;
b) 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 2);
c) uzupełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);

Przy sporządzaniu oferty należy pamiętać o kosztach transportu. Należy wziąć pod uwagę koszty
transportu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
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
usługi i nie będzie podlegała waloryzacji.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy,
wystawionych po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty
rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć pisemnie na adres: IMGW-PIB, ul. Parkowa 30,
51-516 Wrocław lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do: 23.05.2021r. na adres email: urszula.szyjkowska@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.
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: Pani Urszula Szyjkowska, tel. 71-32-00-188.
W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania osobą uprawnioną do kontaktów
jest Kierownik WOM Śnieżka: Piotr Krzaczkowski, tel. 504 12 12 92.

Data: 26 kwietnia 2021 r.

…………………………………………………………
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

