Warszawa, 25 maja 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 5250008809
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Dostawa części
atmosferycznych TLS200 systemu PERUN

zamiennych

do

stacji

detekcji

wyładowań

Części zamienne:
- Płyta główna MDB stacji TLS200 (Module LF Main Digital MDB02 TLS200) - szt. 1
- Antena LF&GPS (Module LF&GPS Antenna LFIA LS/TLS) - szt. 1
- Płyta elektroniki modułu SP stacji TLS200 (Module LF Sig Processor SP) - szt. 1
Termin i miejsce realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
Legionowo, ul. Zegrzyńska 38
Kryteria oceny oferty: Cena – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia na części 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:
- oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy,
- posiadać gwarancję min. 12 miesięcy,
- ważność oferty co najmniej 30 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.
Warunki stawiane Wykonawcy:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
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 (klauzula RODO).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem
terminu wyznaczonego na składanie ofert.
W przypadku gdy Wykonawca jest jedynym dystrybutorem części / sprzętu należy dostarczyć wraz z
ofertą dokument potwierdzający ten fakt.
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Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą do
wskazanego miejsca przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto
przedmiotu zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w terminie do dnia: 2.06.2021 r. na adres e-mail:
wojciech.gajda@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 2 do zaproszenia).
Płatność za usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, w formie
przelewu.
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: Wojciech Gajda, tel. 503 199 099.
Data 25.05.2021 r.
Elektronicznie podpisany przez
Rafał
Rafał Lewandowski
Data: 2021.05.26 14:31:35
Lewandowski
+02'00'
……………………………………………………………

[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]
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