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Warszawa, 21 września 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku IMGW-PIB w Jarczewie
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych) w budynku Stacji Klimatologicznej w Jarczewie, która powinna zawierać:
•
Sporządzenie szkicu dachu z naniesionymi kominami z zaznaczoną ilością przewodów
kominowych, ich obecnym przeznaczeniem wraz z wprowadzeniem numeracji przewodów.
•
Sprawdzenie drożności wszystkich przewodów kominowych na wysokości wszystkich kondygnacji
budynku (podanie drożności i wymiarów przewodów wraz ze szkicem przekrojowym pionowym
wszystkich przewodów).
•
Sprawdzenie wraz z podaniem ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych
we wszystkich pionach w budynku oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia
(dokładne określenie przewodu do którego są podłączone poszczególne urządzenia).
•
Wskazanie i opisanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i
wentylacyjnych oraz pomieszczeń w których brak niezbędnych wymaganych urządzeń.
•
Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych nadających się do wykorzystania dla podłączenia
urządzeń.
•
Wskazanie i opisanie miejsca podłączenia, przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń
zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
•
Sporządzenie rzutów poziomych wszystkich kondygnacji wraz ze sporządzeniem szkicu
rozmieszczenia poszczególnych przewodów kominowych oraz opisem wszystkich istniejących
podłączeń.
•
Wykazanie i opisanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących
w inwentaryzowanym budynku.
•
Wykazanie i opisanie rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek oraz
sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.
•
Sporządzenie protokołu inwentaryzacyjnego (w formie zgodnej z Ustawą Prawo budowlane,
przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i innymi
wymaganymi prawem) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (na płycie CD lub pendrive zapisanej w ogólnodostępnym formacie PDF).
Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od otrzymania i potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Wykonawcę.
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 (osoby te powinny posiadać kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim).
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji usługi z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Klimatologiczna Jarczew, Jarczew 89, 21-426 Wola Mysłowska.
Budynek:
2 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna
rok budowy: 1969
ilość klatek schodowych: 1
powierzchnia użytkowa: 407 m 2
powierzchnia zabudowy: 174 m 2
kubatura: 1541 m 3
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.
Płatność faktury:
Płatność 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: 27 września 2021 r. do godz. 12.00 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.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania i odstąpienia od złożenia zamówienia bez
podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
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: Pan Adam Kędra, tel.
(25) 62-91-192, e-mail adam.kedra@imgw.pl oraz Pan Robert Draczyński, tel. 503-122-332, e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl
Data: 21 września 2021 r.
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