Warszawa, 9 lipca 2021 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 6 SZTUK SAMOJEZDNYCH POJAZDÓW KOSZĄCYCH.
Wymagane warunki techniczne:
Jednostka napędowa:
• pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 700 cm3,
• moc znamionowa jednostki napędowej nie mniejsza niż 15 kW,
• ilość cylindrów: 2,
• typ silnika: 4-suwowy, górnozaworowy,
• silnik chłodzony powietrzem,
• starter elektryczny,
• pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 7 l,
• metalowy wał korbowy.
Układ kierowniczy i zawieszenie:
• hydrostatyczna skrzynia biegów,
• żeliwna oś przednia pojazdu.
Urządzenie tnące:
• elektromagnetyczne załączanie noży,
• wysokość koszenia regulowana – nie mniejsza niż 7 stopniowa - w zakresie nie mniejszym niż
25 mm, a nie większym niż 100 mm,
• szerokość koszenia nie mniejsza niż 1000 mm,
• liczba noży nie mniejsza niż 2 sztuki,
• pojemność kosza nie mniejsza niż 300 l.
Wymagania dodatkowe:
• koła łożyskowane w rozmiarze nie mniejszym niż 15x6 (oś przednia) oraz 18x8,5 (oś tylna),
• akumulator dołączony do pojazdu o pojemności nie mniejszej niż 24 Ah,
• ciężar całkowity nie większy niż 250 kg,
• olej w ilości pozwalającej na rozruch wg. ilości i zaleceń producenta.
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia lub umowy przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym
temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę 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.
Gwarancja: min. 12 miesięcy, Wykonawca może udzielić gwarancji od 12 do 36 miesięcy.
Ważność oferty: 30 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.
Termin płatności - 30 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
Wykonawca dostarczy zamówienie do następujących lokalizacji:
• Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Raciborzu ul. Broniewskiego 2, 47-400 Racibórz
• Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Olsztynie ul. Sielska 22a, 10-802 Olsztyn
• Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Zielonej Górze ul. Struga 1a, 65-331 Zielona Góra
• Stacja Meteorologiczna Leszno ul. ul. Kosmonautów 8, 64-100 Leszno
• Stacja Meteorologiczna w Mikołajkach ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
• Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Płocku, Trzepowo Nowe 56, 09-402 Płock
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 w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. na adres
e-mail mateusz.krupa@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).

Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest: Mateusz Krupa tel. 519-751-201.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na dostawę zasilaczy (również po
wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu
zamówienia.
Data: 9 lipca 2021 r.

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

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - klauzula RODO.

