Zapytanie ofertowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
Fax (22 459-08-08, tel. (22) 45-90-180,
Zaprasza do udziału w konkursie ofert

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
dostarczenie i zamocowanie kraty w budynku NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a.
Klasa kraty w oknie – RC3 – otwierana. Zamykana na kłódkę certyfikowaną.
Wymiary wewnętrzne okna: wysokość -225,5 mm, szerokość – 173,9 mm.
Krata zainstalowana będzie od wewnątrz.
2. Termin realizacji umowy
Zamówienie zostanie zawarte w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, ale nie dłuższym niż 28
dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.
3. Gwarancja
Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
4. Termin, miejsce i sposób składania ofert
4.1 Oferty można składać do 21 marca 2019 r., do godz. 11.00. Zaleca się złożenie oferty z
wykorzystaniem wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej w budynku przy ul. Konstruktorskiej
3A w Warszawie, w pokoju nr 07/3A lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:
jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
4.3 Pytania, dotyczące treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail podany w pkt
5.5. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Jerzym
Wasilewskim – tel. 660-400-718.
5. Kryteria oceny ofert
Oferty na Usługę zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium

Waga pkt.
100

Cena (C)
6.1. Oferty w kryterium Cena (C) zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena

C = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty

6.3. Punktacja łączna
Łączna wartość punktowa oferty (W) wyliczana będzie wg wzoru:
W=C

Maksymalna łączna ilość punktów, Jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie
udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie
punktowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7. Szacunkowa wartość zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro i
zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym
na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”
8. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji
miejsca usługi w celu dodatkowego zapoznania się z uwarunkowaniami panującymi w
obiekcie.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego.

