Warszawa, 14 czerwca 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:
„Wymiana pokrywy wyłazu i drabinki wyjściowej na dach
w obiekcie IMGW-PIB w Jarczewie”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.

Pokrywa wyłazu
a) demontaż i utylizacja starego wyłazu na dach,
b) dostawa i montaż nowego wyłazu na dach wraz z zawiasami (przybliżone wymiary wewnętrzne
otworu wyłazowego 74x76cm – (uwaga: przed zleceniem wyłazu do produkcji pomiar należy
wykonać „z natury”), wykonanego z materiałów zabezpieczających przed przenikaniem wody
do wewnątrz budynku.

Uwaga: Wyłaz powinien być zabezpieczony przed wyjściem na dach osób postronnych poprzez
zamontowanie kłódki + min. 3 klucze oraz zabezpieczony przed wyłamaniem zawiasów po jego
otwarciu.
2.

Drabinka wyjściowa na dach
a) demontaż i utylizacja istniejącej drabinki wyjściowej na dach (w otworze wyłazowym) oraz
klamer na ścianie klatki schodowej,
b) dostawa i montaż na stałe, nowej drabinki stalowej w kanale wyjściowym na dach,
c) dostawa i montaż demontowalnej drabinki stalowej na ścianie klatki schodowej (poniżej kanału
wyjściowego na dach,
d) odtworzenie powierzchni ściany klatki schodowej po demontażu istniejących klamer.

Uwaga: Po zamontowaniu drabinki demontowalnej musi ona być w jednej płaszczyźnie
z drabinką stałą. Szerokość drabin musi wynosić co najmniej 50cm.
Odległość drabiny od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza
niż 15cm. Odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 30cm (pierwszy szczebel drabiny
demontowalnej powinien znajdować się max. 50cm nad podestem klatki schodowej.
Kolor drabin: grafitowy

3.

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (atesty, aprobaty, deklaracje, certyfikaty) dotyczącej
zastosowanych (wbudowanych) materiałów w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu w wersji PDF (na płycie CD).

W celach poglądowych Zamawiający załącza do zapytania ofertowego dokumentację zdjęciową.
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiającego i Wykonawcę.

do 4 tygodni

od podpisania umowy/zamówienia

przez

Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %).
Inne istotne warunki zamówienia:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
z odpowiednimi uprawnieniami, zdolnymi do świadczenia wykonania usługi opisanej w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych
w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami
wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu na czas wykonania usługi zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca ofertę powinien określić na podstawie własnego obmiaru.
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Klimatyczna Jarczew, Jarczew 89, 21-426 Wola Mysłowska
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: robocizny, transportu, innych
niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz wszelkie
elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z nieruchomością i
uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia,
w związku z tym Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB w Jarczewie.
Oferty złożone bez wykonania wizji lokalnej przez przedstawiciela Wykonawcy podlegają odrzuceniu
przez Zamawiającego. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Jarosławem
Bocheńskim, tel. (22) 56-94-176 lub 503-122-176, e-mail: jaroslaw.bochenski@imgw.pl.
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Warunki gwarancji:
36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22 czerwca 2021 r. na adres e-mail:
robert.draczynski@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 Zapytania ofertowego).
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: Robert Draczyński,
tel. 503-122-332, e-mail: robert.draczynski@imgw.pl.

Data: 14 czerwca 2021 r.

Elektronicznie

przez
Katarzyna podpisany
Katarzyna Dąbrowska
Data:
2021.06.14
Dąbrowska 11:18:44 +02'00'

Dyrektor Centrum Administracji
……………………………………………………
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]
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