Warszawa, 6 października 2021 r.
Znak pisma: CA.A-W.233.56.749.2021
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:
Wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż. w budynku administracyjno-biurowym we
Wrocławiu
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2021 r.
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na usługi opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą łączną cenę usługi oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Inne istotne warunki zamówienia:
Szczegółowe dane odnośnie rodzaju sprzętu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU PPOŻ W BUDYNKU ADMINISTRACYJO-BIUROWYM
WE WROCŁAWIU
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Protokół z wykonanej kontroli powinien w szczególności zawierać:
• nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
• nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
• datę i miejsce wykonania kontroli,
• rzeczowy spis sprzętu, który podlega kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich
położeniu w budynku,
• wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu
wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy), rodzaju i ilości
sprzętu wytypowanego do naprawy, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z
użytkowania,
• wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń,
• podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych
do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
• czytelny podpis wykonawcy.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

a) Uzupełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1)
b) Podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2)
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym również koszty dojazdu.
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. Magdalena Dobosiewicz lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do:
15.11.2021r na adres e-mail: magdalena.dobosiewicz@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 Magdalena Dobosiewicz, tel. 71-32-00-100

Data: 6 października 2021 r.
Katarzyna
Dąbrowska
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Katarzyna Dąbrowska
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Dyrektor Centrum Administracji
………………………………………
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

