Załącznik nr 1
Sękocin Stary, 18.09.2018 roku

Zapytanie ofertowe nr 02/2018
na usługę konserwacja elementów, urządzeń i budowli drewnianych na ścieżkach
edukacyjnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3,
05-090 Raszyn, w ramach projektu: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa
obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie
Starym”
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem
zamówienia
jest
konserwacja
elementów,
urządzeń
i budowli drewnianych (78 szt.) na ścieżkach edukacyjnych w Instytucie Badawczym
Leśnictwa w Sękocinie Starym (materiał i usługa) w ramach projektu pt.: Wyposażenie,
doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
ŚCIEŻKA „NA SOSNOWYM SZLAKU”
1. Domek w lesie (duży obiekt) szt.1
2. Pająk konstrukcja (duży obiekt) szt.1
3. Urządzenia interaktywne kostki (średni obiekt) szt. 4
4.Urządzenia modułowe z ławkami (średni obiekt) szt. 3
5. Urządzenia edukacyjne różne (średni obiekt) szt. 6
6. Tablice magnetyczne (średni obiekt) szt. 5
7. Tablice edukacyjno-informacyjne (średni obiekt) szt. 5
8. Światowidy (mały obiekt) szt. 6
9. Tablice informacyjne (mały obiekt) szt. 2
ŚCIEŻKA „RUCH W ŚWIECIE ZWIERZĄT” - URZĄDZENIA KOLOROWE
10. Urządzenia do ćwiczeń (średni obiekt) szt. 10
11. Tablice do urządzeń do ćwiczeń (mały obiekt) szt. 10
12. Tablice informacyjne (średni obiekt) szt. 10
13. Gry edukacyjne małe i (średni obiekt) szt. 15

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 listopada 2018 r.

III.

IV.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać wycenę całości zamówienia podanej w PLN netto i brutto wraz z
dojazdem na miejsce wykonania usługi.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
g.gluch@ibles.waw.pl, DW j.szewczykiewicz@ibles.waw.pl do 27 września 2018 roku do
godziny 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonana w dniu 1 października 2018
roku.
3. Zamawiający zastrzega sobie nie rozpatrywanie ofert złożonych po terminie.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty bez podawania przyczyny, w
przypadku gdy będzie ona odbiegać od wymogów niniejszego zapytania ofertowego, bądź
nie będzie złożona na odpowiednim formularzu lub też nie zostaną spełnione wszystkie
warunki.

VI.

OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej w formie oficjalnego zawiadomienia wystosowanego przez
Zamawiającego.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Po realizacji zamówienia wymagana jest faktura VAT i na jej podstawie Zamawiający dokona
płatności przelewem na konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Dodatkowych informacji udziela:
mgr inż. Grażyna Głuch tel. 22 71 50 304
email: g.gluch@ibles.waw.pl,

IX.

ZAŁĄCZNIKI:
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2 wraz z:
Konserwacja urządzeń na ścieżce edukacyjnej „Na sosnowym szlaku” – Załącznik nr 2a
Konserwacja urządzeń na ścieżce „Ruch w świecie zwierząt” – Załącznik nr 2b.
Wycena prac konserwatorskich – tabela zbiorcza Załącznik 2c
Formularz ofertowy - Załącznik nr 3.

