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Dot. wniosku Nr CRZP-240-413/2017

1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000122099, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz.
1579 ze zm.) na Wykonanie, dostawę i montaż 20 metalowych szaf do archiwum zbiorów
Muzeum Geologicznego.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

4.

Termin wykonania zamówienia: do 29.12.2017 r.

5.

Wymagania dla Wykonawców: -

6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)
cena – 100 pkt.
Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium cena:
najniższa cena
C = ---------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

7.

Istotne postanowienia umowy – stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy
składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 4, pokój nr 1 lub
w formie elektronicznej na adres email: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl

9.

Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej
CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi), odpis z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy
nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców
zamierzających wspólnie realizować zlecenie).

10.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2017r. o godzinie 14:00.

11.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Napiórkowska tel. 22 45 92 992, od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, e-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl

13.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica
przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
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14.

Inne informacje:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania
ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
b) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian,
d) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne
części składowe) wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

15.

Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Warszawa, 06.12.2017 r.
miejscowość, data

Kierownik
Działu Zamówień
Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Podpis dyrektora oddziału/ kierownika komórki
organizacyjnej właściwej ds. zamówień publicznych/ osoby
upoważnionej
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Załącznik nr 1do zapytania ofertowego
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA
My, niżej podpisani
………………………………………………..................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
………………………...........................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZ-244-41/2017 dotyczące „Wykonania, dostawy i montażu 20
metalowych szaf do archiwum zbiorów Muzeum Geologicznego” składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
wartość
brutto
...........................................
...............................................................................)

zł.

(słownie:

w tym za wykonanie, dostawę i montaż 1 szafy ........................................... brutto zł. (słownie:
...............................................................)
2.

5.

Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do
29.12.2017 r.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą ………..(nie mniej niż 30) dni od upływu
terminu składania ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy
uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania
ofertowego.
Załącznikami do niniejszego formularza są:

6.

a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………...……………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

3.
4.

…………………………………………………………
(imię i nazwisko)
nr tel./faksu .................................................................email................................................................................................
................................, dnia .............................

............................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 20 metalowych szaf.
Wymagania dotyczące 1 szafy:
1) wykonana z jednolitej blachy stalowej ocynkowanej pełnej o grubości min. 0,8 mm. Płaszcz
zewnętrzny szafy należy wzmocnić profilami wzdłużnymi oraz poprzecznymi o grubości co
najmniej 1,5 mm. Profil wzdłużny stanowi mocowanie prowadnic szuflad, nitowany (nie
dopuszcza się spawania oraz skręcania) do płaszczu zewnętrznego szafy. Korpus szafy
demontowany (możliwość złożenia u Zamawiającego).
2) o wymiarach (szerokość, wysokość, głębokość) 76x177x54 cm.
3) wszystkie elementy metalowe malowane lakierem proszkowym w kolorze RAL7035 struktura.
4) możliwość zamontowania posiadanych przez Zamawiającego prowadnic oraz szuflad
w szafach na różnych wysokościach (regulacja co 77 mm).
Zamawiający posiada metalowe szuflady jezdne o wymiarach 68x50 oraz prowadnice
teleskopowe do ich montowania.
5) całkowity udźwig szafy min. 650 kg. W każdej szafie umieszczone będzie 5-8 szuflad, każda o
nośności ponad 50 kg .
6) Szafy wyposażone w elementy konstrukcyjne zabezpieczające szafy przed niekontrolowanym
przechyłem.
7) Szafy wyposażone w elementy umożliwiające równe ustawienie szafy tj. regulowane stopki.
Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Podłoże w pomieszczeniu nie jest idealnie równe.
Wniesienie szaf odbywać się będzie przez właz w suficie magazynu. Wykonawca powinien
dysponować odpowiednim sprzętem umożliwiającym opuszczenie szaf przez ten otwór. Z zewnętrz
do włazu jest łatwy dostęp z parkingu. Właz ma wymiary 85x120cm.
Wykonanie, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie ww. szaf we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu: Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie ul. Rakowiecka 4
Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2017 r. (termin nieprzekraczalny)
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Załącznik nr 3do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy

UMOWA
zawarta w dniu …………………………………. r. w Warszawie
pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy
KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 021363663,
reprezentowanym przez:
……………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy
………………………,
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy……………………….……w …………….…….. , ………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP ……………………………………,
Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)*
panem/panią ………………………………….. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą
pod firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią …………………………………….. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą
pod firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
panem/panią ………………………zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod firmą
………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą
przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
wspólnikami spółki cywilnej …………………………………………….., adres: …………………………………,
NIP: …………….., Regon:………………..
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu
udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielania zamówień), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1.
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu szaf z blachy
stalowej malowanej lakierem proszkowym, celem wyposażenia magazynu Zbiorów Muzealnych w
Muzeum Geologicznym PIG-PIB, w obiekcie Zamawiającego przy ulicy Rakowieckiej 4 w Warszawie.
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2.
3.

Szczegółowy opis szaf oraz ich standardów przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (opis
przedmiotu zamówienia).
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach prac określonych w ustępie 1, w szczególności do:
a) dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą,
z zastrzeżeniem, iż przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania;
b) kompleksowego realizowania zakresu określonego niniejszą umową zgodnie z przepisami prawa,
polskimi normami, wiedzą techniczną;
c) zabezpieczenia terenu wykonywania prac montażowych;
d) prowadzenia gospodarki odpadami powstałymi przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową,
w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, poprzez między innymi usunięcie – na własny koszt – odpadów i
opakowań powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy;
e) po zakończeniu prac uporządkowania miejsca ich wykonywania i przyległych pomieszczeń.

§ 2.

1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, opisane w § 1 ustęp 1, w nieprzekraczalnym terminie do
29.12.2017 roku, tak, by możliwe było dokonanie w tym terminie odbioru, podpisanie protokołu odbioru
oraz wystawienie przez Wykonawcę, i doręczenie Zamawiającemu faktury. Zamawiający wskazuje, że
przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków zewnętrznych, i że niedochowanie terminów,
o których mowa w niniejszym ustępie stanowić będzie niewykonanie umowy i skutkować będzie utratą
przez Zamawiającego dofinansowania. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość konsekwencji
wynikających z niedochowania ww. terminów.
Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin dostawy i montażu szaf
z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
§ 3.

1.

2.
3.

4.

5.

Przedstawicielami Stron, umocowanymi do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu
umowy, w tym do dokonywania czynności odbioru, podpisywania protokołów odbioru, odbierania
korespondencji Stron w sprawach dotyczących realizacji umowy są:
- ze strony Zamawiającego:
- ze strony Wykonawcy:
Zmiana osób wskazanych w ustępie 1 powyżej następuje w formie pisemnej i nie stanowi zamiany
niniejszej umowy.
W związku z realizacją niniejszej umowy Strony powierzają sobie wzajemnie, w trybie art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej
„Ustawą”, przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w niniejszej umowie i w dokumentach
przekazanych w związku z jej realizacją. Przetwarzanie danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i
numeru telefonu, możliwe jest wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w niezbędnym zakresie, w
sposób zgodny z Ustawą.
W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są
do zapewnienia ich ochrony w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu.
Z czynności odbioru Strony sporządzą Protokół odbioru z udziałem przedstawicieli obu Stron.
Protokół odbioru podpisany „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury.
Za datę odbioru (datę wykonania czynności) strony ustalają dzień podpisania Protokołu odbioru „bez
zastrzeżeń” przez przedstawiciela Zamawiającego, przy czym data ta nie może być późniejsza niż
wskazana w §2 ustęp 1 powyżej.
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§ 4.
1.
2.

3.

4.
5.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić łącznie wynagrodzenie w
kwocie brutto …………………………… zł (słownie: ……………………….).
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu (wraz z Protokołem odbioru, o którym mowa
w § 3 ust. 4 powyżej), w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie określone w ustępie 1 powyżej jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty, jakie
Wykonawca może ponieść w wyniku lub w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności
koszty zakupu materiałów, robocizny, transportu, rozładunku, montażu i uruchomienia, wykonania
dokumentacji powykonawczej, wywozu odpadów i zbędnych opakowań.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-000-80-40.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………

§ 5.
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca gwarantuje niezmienną, wysoką jakość szaf i udziela na nie (w tym na powłoki malarskie),
jak również na usługę ich montażu, 24- (słownie: dwudziestocztero-) miesięcznej gwarancji jakości,
której okres liczony jest od daty odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek na własny koszt,
w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia (poprzez wysłanie wiadomości e-mailem lub faksem na adres
Wykonawcy) tej usterki lub wady przez Zamawiającego.
Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego do usunięcia wady lub usterki lub o czas napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.
Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą
miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe niż 24 miesiące, to Wykonawca
zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu.
W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia
zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 6.

1.

2.

3.
4.

W razie opóźnień w usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek ujawnionych w czasie
odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ustęp 1 powyżej, za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony na usunięcie
wad.
W przypadku odstąpienia od umowy całkowicie lub częściowo z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na niedotrzymanie terminu, o
którym mowa w § 2 ustęp 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustęp 1 powyżej.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne.

§ 7.
1.

Zamawiający może, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca
przysługuje prawo do wynagrodzenia za prace wykonane w ramach niniejszej umowy do dnia
odstąpienia.
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2.

3.
4.

Ponadto Zamawiający może, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. odstąpić od umowy w całości lub w
części, ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu) jeżeli
Wykonawca:
a) nie przystąpił do wykonywania umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,
b) wstrzymał realizację prac objętych umową,
c) opóźni się z wykonaniem Umowy ponad nieprzekraczalny termin określony w § 2 ust. 1,
d) odmówił dokonania lub nie dokonał w terminie ustalonym w Protokole odbioru, poprawek i
uzupełnień lub nie usunął wad lub usterek,
e) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne,
f) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej nie
wykazanej w ofercie jako Podwykonawca.
g) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie wykonuje prace objęte niniejszą umową.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań przez jego kooperanta/podwykonawcę.

§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnych oświadczeń obu stron wyrażonych w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1.
2.
3.

4.
5.

Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wysłanie pisma na ostatni znany
adres Strony ma skutek doręczenia.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, strony będą
rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.
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