Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 525 000 88 09
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie oznakowania informacyjnego 13 sztuk samochodów służbowych
stanowiących wyposażenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61”
Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie istniejącego oklejenia/oznakowania pojazdów i właściwe
przygotowanie powierzchni nadwozia oraz ponowne oklejenie dedykowaną folią samoprzylepną,
samochodów służbowych IMGW-PIB marki:
• VW Caddy (kolor nadwozia – biały, sztuk-4);
• VW Transporter (kolor nadwozia – biały, sztuk-2);
• KIA Sportage (kolor nadwozia – srebrny, sztuk-1);
• VW Golf Variant (kolor nadwozia – srebrny, sztuk-1);
• Skoda Octavia III kombi (kolor nadwozia – srebrny, sztuk-1);
• Skoda Yeti (kolor nadwozia – srebrny, sztuk-3);
• Nissan Navara (kolor nadwozia – biały, sztuk-1).
Samochody należy okleić folią samochodową w postaci pasa w dwóch kolorach przebiegającego po
obu stronach nadwozia na wysokości drzwi i tylnej klapy wraz z okrągłym logo na drzwiach przednich
po obu stronach pojazdu i tylnej klapie (tam, gdzie tylko jest to możliwe oznakowanie na tylnej klapie
należy umieścić po lewej stronie, a w przypadku braku możliwości po prawej stronie lub ewentualnie
w środkowej części) - całość w stosownych proporcjach. Oznakowanie pojazdów należy wykonać
zgodnie z wizualizacją oznakowania aut stanowiącą Załączniki nr 1-7 do Zapytania ofertowego oraz
poniższymi wytycznymi:
• pasy na bokach pojazdu – nadruk na folii samochodowej odblaskowej z laminatem minimum
polimerowym, dopasowany do kolorów Pantone 3255C i Pantone 533C. Logotyp IMGW-PIB
(o średnicy ok. 40 cm. na bokach pojazdu, oraz na tylnej klapie dopasowany do możliwości
nadwozia), nadrukowany na folii odblaskowej samochodowej z dopasowanymi kolorami do
Pantone 3255C i Pantone 533C, zalaminowany laminatem minimum polimerowym. Napisy
„METEO” i „IMGW-PIB” wykonane z folii nie odblaskowej serii 551-512, napis „meteo.imgw.pl”
także wykonany z folii serii 551-502. Szczegółowe dane dotyczące specyfikacji materiałowej i
kolorystycznej oklejenia wraz ze wskazaniem elementów odblaskowych i bez odblasku
zawiera Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego;
• wykonanie oklejenia powinno zapewnić możliwość normalnej eksploatacji pojazdów,
w szczególności korzystania z myjni automatycznych.

Dodatkowe wymagania:
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowe projekty wykonania oklejania poszczególnych
pojazdów.
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, stanowiącą Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania
ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania potwierdzenia wykonania co najmniej
2 usług w zakresie zbliżonym do Zapytania ofertowego przez wybranego Wykonawcę.
Termin realizacji:
Do 30 dni kalendarzowych od podpisania zamówienia/umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Miejsce wykonania usługi:
Siedziba/punkt usługowy Wykonawcy, który będzie mieścił się w odległości nie większej niż 30 km
od siedziby Zamawiającego, tj. Warszawa, ul. Podleśna 61.
Kryteria oceny ofert:
Cena (waga 100%)
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w Zapytaniu ofertowym.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z jego wykonaniem, w tym
w szczególności: opłaty, koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania niniejszego
zamówienia, koszty wyposażenia pracowników, zysk Wykonawcy i inne należności płatne przez
Wykonawcę, oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w złotych (PLN)
liczbowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, na załączonym Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.
Płatność faktury:
Przelewem, po wykonaniu usługi i protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
Gwarancja:
24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: Oferty podpisane elektronicznie lub tradycyjnie w formie skanu należy składać
w terminie do dnia 7 maja 2021 r. pocztą elektroniczną na adres:transport@imgw.pl .
Ważność oferty: co najmniej 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest pan Piotr Demzała, tel. 503 122 350,
e-mail: transport@imgw.pl .
Data: 29 kwietnia 2021 r.

Katarzyna
Dąbrowska

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Dąbrowska
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Dyrektor Centrum Administracji
…………………………………………………………………..
[podpis kierownika zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej]
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wizualizacja oznakowania – VW Caddy
Wizualizacja oznakowania – VW Transporter
Wizualizacja oznakowania – Kia Sportage
Wizualizacja oznakowania – VW Golf Variant
Wizualizacja oznakowania – Skoda Octavia III kombi
Wizualizacja oznakowania – Skoda Yeti
Wizualizacja oznakowania – Nissan Navara
Formularz ofertowy
Klauzula RODO.
Specyfikacja materiałowa i kolorystyczna
Obecne oklejenie pojazdów Zamawiającego.
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