Warszawa, 8 lipca 2021 r.
Znak pisma: CA.A-W.235.10.475.2021
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:
Pakowanie i transport odpadów
Meteorologicznego na Śnieżce.

komunalnych

z

Wysokogórskiego

Obserwatorium

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.
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:
Zadanie dotyczy następujących lokalizacji:
1. WOM Śnieżka, ul. Na Śnieżkę 17, 58-540 Karpacz;
Na zamówienie składają się następujące elementy oraz wytyczne:
W ramach usługi konieczne jest:
1. Zapakowanie odpadów komunalnych w worki o pojemności 240 litrów;
2. Załadowanie odpadów komunalnych. Wykonawca winien dysponować pojazdem zdolnym do
wjazdu po stromej drodze utwardzonej;
3. Zapewnienie transportu odpadów komunalnych od Zamawiającego: Góra Śnieżka do wyznaczonego
miejsca przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Karpaczu. Przewidywana ilość wjazdów
w roku 2021 – sześć.
4. Przeładowanie odpadów zgodnie z wymogami MZGK.
5. Uzyskanie we własnym zakresie pozwoleń na wjazd pojazdu wymaganych przepisami
Karkonoskiego Parku Narodowego.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1). Kwota ryczałtowa
na formularzu ofertowym dotyczy 1 transportu.
b) Podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2)
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym również koszty
transportu. Należy wziąć pod uwagę koszty transportu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej
przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez
cały okres obowiązywania Umowy 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 p. Katarzyna Zielak lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do:
21.07.2021r na adres e-mail: katarzyna.zielak@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 Katarzyna Zielak, tel. 503-171-132 lub
Kierownik WOM Śnieżka Piotr Krzaczkowski tel.: 504-121-292.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

