Warszawa, 13 października 2021r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
NIP: 5250008809
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzymadeł do meteorologicznego sprzętu pomiarowego
(termometrów i czujników) o następującym przeznaczeniu:
1. Trzymadło do czujnika temperatury i wilgotności typu HMP 155 i pt 100 umieszczonego
w klatce meteorologicznej.
Planowany jest zakup między 30 szt. a 120 szt. trzymadeł.
2. Trzymadło do czujnika temperatury i termometru minimalnego przy powierzchni gruntu.
Planowany jest zakup między 30 szt. a 150 szt. trzymadeł.
3. Zestaw do termometru wyciągowego.
Planowany jest zakup między 3 a 15 zestawów.
4. Trzymadło lub zestaw trzymadeł do termometrów kolankowych (jeden zestaw w postaci
jednego lub kilku niezależnych elementów musi umożliwić ekspozycję czterech termometrów
kolankowych).
Planowany jest zakup między 5 a 20 trzymadeł (zestawów).
Załączone rysunki techniczne i poglądowe stanowią jedynie przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.
Wykonawca składający ofertę może zaproponować inne rozwiązanie techniczne o analogicznej
funkcjonalności.
Zamawiający akceptuje oferty z podaną oferowaną liczbą egzemplarzy danego trzymadła, jeśli ich
liczba jest większa od minimalnej wartości planowanego zakupu.
Termin i miejsce realizacji zamówienia: dostawa do 3.12.2021 r. miejsce dostawy: ul. Podleśna 61,
01-673 Warszawa.
Kryteria oceny oferty: Cena (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. Zamawiający może uzależnić
cenę od liczby kupowanych sztuk.
Inne istotne warunki zamówienia:
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy,

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące,
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,
Warunki stawiane Wykonawcy:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Wykonawca
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (klauzula RODO).
Wykonawca może złożyć ofertę na każde zadanie.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 pk1.1-4 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 jednostkowej netto przy,
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: 19 października 2021 r. do
godziny 12:00 na adres e-mail: michal.kowalewski@imgw.pl.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną pozycję. Wykonawca może wprowadzić zmiany
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na dostawę wymienionych
trzymadeł (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję
o nieudzieleniu zamówienia.

Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej,
winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Osobą uprawniona do kontaktów
michal.kowalewski@imgw.pl, 781 774 144)
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[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:
Załącznik nr 1 punkt 1 formularz oferty do punktu 1 zapytania.
Załącznik nr 1 punkt 2 formularz oferty do punktu 2 zapytania.
Załącznik nr 1 punkt 3 formularz oferty do punktu 3 zapytania.
Załącznik nr 1 punkt 4 formularz oferty do punktu 4 zapytania.
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – specyfikacja trzymadeł.
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – rysunki techniczny trzymadła opisanego w punkcie 1 specyfikacji trzymadeł.

