Wrócikowo, 11.10.2021 r.
Znak sprawy: ZO-1/2021/W
ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot
zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wagi najazdowej stalowobetonowej, bezfundamentowej, w wersji wyniesionej o nośności 50 ton i długości 14 m.
Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia:
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Wymagania techniczne i użytkowe, zakres prac
Pomost wagowy konstrukcji stalowo-betonowej o długości 14 m
Szerokość pomostu wagowego 3 m
Najazdy stalowo-betonowe szt. 2
Podstawa wagi z elementów prefabrykowanych przenośnych
Nośność wagi 50 ton
Zakres pracy czujników i pomostu od -30 do + 70 OC
Terminal wagowy do odczytu sygnału cyfrowego
Zasilanie sieciowe 230V; 50 Hz
Wartość działki legalizacyjnej 20 kg
Czujniki tensometryczne
Wyświetlacz zewnętrzny
Drukarka termiczna
Szkolenie w zakresie obsługi wagi
Prace budowlane kompletne: przygotowanie podłoża, transport, montaż
wagi
Kalibracja i przygotowanie do legalizacji
Legalizacja przez Główny Urząd Miar i Wag
Serwis do 48 godz. od momentu zgłoszenia
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Gwarancja na pomost wagowy i elektronikę min. 36 miesięcy
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Wymagania
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Termin realizacji zamówienia: do 17-12-2021 r.
Inne istotne warunki zamówienia:
1. Miejsce montażu wagi najazdowej: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we
Wrócikowie, Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo
2. Oferent może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w dni robocze w godzinach
od 7.00 do 15.00 do dnia 15.10.2021 r.

3. Przed realizacją zamówienia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, celem
uzgodnienia konkretnego terminu rozpoczęcia robót oraz sporządzenia umowy na
wykonanie prac ujętych w specyfikacji technicznej zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić swoją ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1
(Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, która będzie zawierać wynagrodzenie
netto plus podatek vat.
5. Wykonawca dołączy do oferty w formie załącznika zakres prac jaki obejmuje oferta.
6. Oferta Wykonawcy powinna zawierać całkowite wynagrodzenie plus podatek VAT.
7. Wynagrodzenie określone w ofercie powinno obejmować wszystkie roboty i koszty
materiałów związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia podanego w ofercie. Strony nie
mogą zmienić wysokości wynagrodzenie przedstawionej w ofercie poza okolicznościami
określonymi w pkt. 6
8. Wynagrodzenie określone w ofercie zostanie zmienione tylko w przypadku urzędowej
zmiany wysokości podatku VAT.
9. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
9.1. Terminowego wykonania robót zgodnie z umową.
9.2. Wykonania wszystkich robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym,
zasadami sztuki inżynierskiej z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom
budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji technicznej.
9.3. Stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
9.4. Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa ochrony
zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z
przepisów ustawy – Prawo budowlane.
9.5. Zapewnienia przestrzegania przepisów z zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów
10. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój
koszt, w szczególności:
10.1.
Pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu
10.2.
Dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z
dokumentacji technicznej i zakresu prac
10.3.
Właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę.
10.4.
Prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi
i mienia Zamawiającego
11. Po zakończeniu przedmiotowych prac, sporządzony zostanie protokół zdawczoodbiorczy.
12. Zamawiający odmówi odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy parametrami technicznymi
wykonania przedmiotu zamówienia, a przedstawionymi w ofercie.

13. Zapłata za wykonanie przedmiotowych robót wyszczególnionych w specyfikacji
technicznej nastąpi w ciągu 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Oświadczenia:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki
finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca
oświadcza, że przy wykonaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą
z zawodowego charakteru świadczonych dostaw, usług w zakresie w których wchodzi
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto
oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są
niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień o
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym
nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z zakresem prac oraz
warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił żadnych
roszczeń.
4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi za pomocą własnego
sprzętu spełniającego wymaganie Zamawiającego, a także zapewniającego zachowanie
warunków BHP. koszt sprzętu wraz z jego przewozem do miejsca realizacji przedmiotu
zamówienia musi być wliczony w cenie oferty. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu
żadnych dodatkowych opłat.
Ofertę prosimy:


złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian we Wrócikowie, Wrócikowo 16, 11-010 Barczewo lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: mr.gazda@wrocikowo.coboru.gov.pl
Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć postać elektroniczną ( nie skan
podpisanej ręcznie oferty ale oferta w postaci pliku pdf opatrzona podpisem zaufanym
lub kwalifikowanym). Oferta złożona w tej formie bez w/w podpisu zostanie odrzucona


Ofertę należy złożyć do dnia18.10.201 r. do godz. 10:00

Wszelkie zapytania można kierować do: Kierownik Mirosław Gazda – tel. 692822055
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania
obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w
tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
Henryk Pastuszek
.................................
(podpis Zamawiającego)

Załącznik nr1

..........................................................., dnia .........................

.....................................
(pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 11.10.2021 r

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(pełna nazwa oferenta, adres, nr telefonu, adres e-mail)

Poniżej przedstawiamy ofertę naszej firmy
Zobowiązujemy się wykonać zakres prac przedstawionych w zapytaniu ofertowym za
podaną poniżej kwotę:
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto w PLN: ...............................................
zł,
słownie: ..............................................................................................................................
Podatek VAT – 23% ......................................................... zł
Razem wartość brutto: .......................................................... zł
słownie: ..................................................................................................................................
Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 17.12.2021 r.
Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 14 dni od dnia
wystawienia faktury
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że zapoznałem się z treścią zapytania
ofertowego z dnia 11.10.2021 r..
Osoba do kontaktu: ......................................................................................
(imię i nazwisko, tel., adres e-mail)

