Warszawa, dnia 01.10.2021r.

Znak pisma: CS-SO- 230-3 / 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa zaprasza do złożenia oferty w przedmiocie:
„Dostawa elementów wyposażenia małych łodzi typu RIB ”
wg poniższej specyfikacji jakościowej i ilościowej
1) Kotwica- 3szt.
- ciężarek metalowy o wadze min. 8kg, gumowany
- uchwyt do zaczepienia liny

2) Kotwica- 1szt.
- ciężarek metalowy o wadze min. 12kg, gumowany
- uchwyt do zaczepienia liny

3) Lina- 6szt.
- długość 20m
- materiał polipropylen
- średnica fi 12mm
- wpleciony element odblaskowy

4) Apteczka pierwszej pomocy- 6szt
- termin ważności min. 4 lata od 01.01.2022r.
- pokrowiec saszetka z tkaniny wodoodpornej
- zawartość jak w apteczce samochodowej

5) Gaśnica proszkowa- 4szt.
- 2kg ABC, rok produkcji 2021

6) Czerpak do wody- 6szt.
- nietonący
- elastyczny
- kolor niebieski lub pomarańczowy

7) Lornetka 7x50- 6szt.
- gumowana
- odporna na uderzenia
- gwarancja 24 miesiące
- wyposażenie: Pasek, Pokrowiec, Ściereczka czyszcząca, Zatyczki obiektywów

8) Trąbka głosowa- 6szt.
- trąbka na sprężone powietrze
- sprężone powietrze op. 300/400ml

9) Latarka wodoszczelna- 6szt.
- zasięg powyżej 150m
- światło ciepłe,
- strumień światła powyżej 900 lumenów
- ładowanie USB
- waga poniżej 100g

10) Odbijacz do małych łodzi- 12 szt.
- wymiary 10cmx42cm
- zawór mosiężny
- kolor czarny, granatowy lub niebieski
- z obydwu stron zakończony otworem do zawiązania liny

11) Bosak- 6szt.
- materiał rury- aluminium, grot i rękojeść (PE) lub (PCV)
- zakres długości 50-70cm (przed rozłożeniem) i 95-120cm (po rozłożeniu)

12)Wiadro metalowe- 6szt.
- pojemność 10l
- ocynkowane

13) Plansza o reanimacji i ratowaniu tonącego- 6szt.
- plansza odporna na wilgoć
- zawierająca opisy i przedstawienie graficzne wykonywanych czynności
- czytelna
- wymiary przykładowe 350x250mm nieznacznie różniące się od podanych

14) Naklejka apteczna- 12szt.
- zielona naklejka z białym krzyżem i napisem apteczka
- wymiary 100mmx100mm

15) Komplet środków sygnalizacji wzrokowej- 6 zestawów.
- raca morska 3szt.
- czas trwania 60s.
- efekt- czerwone światło
- certyfikat zgodności europejskiej C E

16) Rękawice ognioodporne- 6 par.
- certyfikat zgodności europejskiej C E
- rozmiar uniwersalny
- 5-cio palczaste
17) Koc gaśniczy- 6szt.
- wymiary 140cm x 180cm
- każdy koc w oddzielnym pokrowcu

Dostawa kurierem lub własnym transportem we wskazaną lokalizację:
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
w godz. 9:00-13:00
Jeżeli koszt dostawy kurierem lub własnym transportem nie jest wliczony w cenę produktu
proszę o jego wyodrębnienie w ofercie.

Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia: 29.10.2021 r.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: sebastian.ludwichowski@imgw.pl
Termin złożenia oferty: 11.10.2021 r. g.08:00
Osoba do kontaktu: Łukasz Krysztopik tel.: 504-112-285
Sebastian Ludwichowski tel.: 503-199-012

Do oferty dołączyć proszę również zdjęcia poglądowe, karty katalogowe, pełen opis
parametrów technicznych produktu.
Proponowana cena oferty:
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania
przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Płatność faktur:
Płatność zostanie dokonana na podstawie wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę
faktur VAT, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołów odbioru przedmiotu, przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Uwaga:
1. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
(również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony
umowy), może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania i rezygnacji z udzielenia
Wykonawcy zamówienia.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę wszystkich
warunków wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
1.
2.

Klauzula RODO – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
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