Sękocin Stary, 7 grudnia 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
nr 2020/2
Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości
szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem
będzie zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż w terenie fabrycznie nowych 50 szt.
eksponatów (modeli) z żywicy poliestrowej i włókna szklanego będących wyposażeniem
technicznym ścieżki edukacyjnej „Szlak leśnych gigantów” Izby Edukacji Leśnej Instytutu
Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL) w ramach
Projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby
Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
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 zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż w terenie
fabrycznie nowych 50 szt. eksponatów z żywicy poliestrowej i włókna szklanego będących
wyposażeniem technicznym ścieżki edukacyjnej „Szlak leśnych gigantów” w modele zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Koncepcją i wizualizacją Przedmiotu Zamówienia
stanowiącymi Załącznik nr 1, 1a oraz Załącznik nr 1b do niniejszego Rozeznania cenowego rynku.
Uwaga: Zamawiający nie wymaga złożenia w niniejszym rozeznaniu rynku oferty zgodnie
z szczegółowymi wymaganiami znajdującymi się w Opisie Przedmiotu Zamówienia
i Szczegółowymi warunkami technicznymi. Załączony Opis Przedmiotu Zamówienia ma służyć do
poprawnego oszacowania wartości zamówienia, co jest celem niniejszego postępowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty
na wszystkie części niniejszego zamówienia (I-IV), na jedną, dwie, trzy lub cztery części
zamówienia.
Udzielenie zamówienia nastąpi w drodze planowanego ogłoszenia postępowania zgodnego
z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp).
IV. Opis sposobu przygotowania szacunkowej oferty cenowej:
Wykonawca przygotuje ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać:
 Pełną nazwę, adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP i REGON
oraz pieczęć firmy;








Cenę za realizację zamówienia (jednej z czterech lub wszystkich części) przedstawioną jako
cena brutto, zawierająca podatek VAT, którą Wykonawca jest obowiązany obliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami, oraz zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją
usługi;
Proponowany termin realizacji zamówienia (okres w dniach lub miesiącach) jednej z
czterech lub wszystkich części łącznie, licząc od dnia podpisania umowy i przekazania
materiałów wyjściowych.
Datę sporządzenia oferty;
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

V. Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC,
a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp.
VI. Miejsce i termin składania kalkulacji szacunkowych:
1. Podpisana oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
g.gluch@ibles.waw.pl, do dnia 10 grudnia 2020 roku,
VII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji merytorycznych udziela Grażyna Głuch, g.gluch@ibles.waw.pl
VIII. Załączniki:
Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 1a (pdf)
Wizualizacja Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1b (link)
Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 2

NINIEJSZE ROZEZNANIE RYNKU NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA DO ZAWARCIA
UMOWY I ZOSTANIE WYKORZYSTANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO
SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

