Wniosek nr 0002/WA/2021/5

Warszawa, dnia 06.05.2021 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
Strona internetowa
www.iam.pl
PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe prowadzone jest z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmianami), gdyż wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa postępowania
DOSTAWA TOWARÓW
Określenie przedmiotu
Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni magazynowej
zamówienia
dla Instytutu Adama Mickiewicza.
Termin i miejsce składania ofert*
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
lub e-mail rstoch@iam.pl
Termin składania ofert: do 12.05.2021 roku do godz. 11.00

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Urszula Penczek
Data: 2021.05.06 13:07:00 CEST

Urszula Penczek
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni magazynowej dla Instytutu Adama Mickiewicza, zgodnie
z załączonym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą wyłonionym w zapytaniu ofertowym na okres 24 miesięcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca musi złożyć ofertę na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego, który musi zawierać:
- nazwę firmy
- datę sporządzenia,
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- ceny jednostkowe brutto w poszczególnych pozycjach wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- czytelny podpis wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z ofertą opis zaoferowanego przedmiotu (opis powinien potwierdzać
jego zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty
lub wezwać do uzupełnienia dokumentów.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rstoch@iam.pl w temacie
wiadomości proszę umieścić treść: „ zapytanie ofertowe 0002/WA/2021/5
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2021 roku o godz. 11.00.
3. Wynik zapytania ofertowego zostanie przesłany do Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
IV. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
1. Cena w zł brutto za jedną dobę udostępniania IAM jednego miejsca paletowego (120x80x160 cm) -50 %
2. Cena w zł brutto za każdorazowe przyjęcie palety, rozumianej jako podniesionej platformy, przeznaczonej do
przenoszenia i składowania towarów najczęściej w standardzie (CEN) 80x120 cm oraz (ISO) 100x120 cm, do
Budynku.- 25%
3. Cena w zł brutto za każdorazowe wydanie towaru w ilości pełnej palety tj. nie wymagające kompletacji lub
dekompletacji, z Budynku - 25%
V. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Robert Stoch pod numerem telefonu: 600 900 463 oraz adresem e-mail:
rstoch@iam.pl .
VI. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność, będzie dokonana po zaakceptowaniu przez IAM raportu Wykonawcy z wykonania usług, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w umowie, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia ww. dokumentu finansowego oraz akceptacji
raportu z wykonywania przedmiotu umowy za dany miesiąc przez IAM.
Warunkiem zapłaty jest należyte wykonanie zamówienia.
VII. ZASTRZEŻENIA
1) do zapytania ofertowego nie ma zastosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.);
2) zawiadomienie o wyborze oferty zostanie wysłane do Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę pkt,
w kryteriach nie stanowi przyjęcia oferty;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania zapytania ofertowego, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
b) zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego;
4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom
nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w zapytaniu ofertowym.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – proszę o wypełnienie formularza ofertowego, wydrukowanie,
podpisanie i odesłanie w formie scanu.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1.
2.
3.
4.

5.

Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie przez Zamawiającego powierzchni magazynowej na okres 24 m-cy.
Przewidywane zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową szacuje się na poziomie około 100 m2/m-c.
Zamawiający w trakcie okresu najmu zastrzega sobie możliwość zmniejszania oraz zwiększania
zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w zależności od potrzeb w danym okresie.
Charakterystyka towarów, które będą przechowywane w magazynie:
- wydawnictwa papierowe (książki, teczki papierowe itp.),
- gadżety reklamowe,
- elementy wyposażenia Zamawiającego: meble biurowe (różnych gabarytów),
- elementy niestandardowe, które produkowane są na potrzeby projektów realizowanych przez
Zamawiającego.
Powierzchnia magazynowa powinna:
a)
być zlokalizowana na terenie miasta Warszawy bądź w odległości nie dalszej niż 10 km od granic
administracyjnych w/w miasta.
b)
być ogrzewana (minimalna stała temperatura 15oC),
c)
posiadać zabezpieczenia przeciw pożarowe,
d)
posiadać całodobową ochronę i/lub monitoring wizyjny,
e)
być dostępna dla Zamawiającego w godzinach 6.00-22.00, przez wszystkie dni robocze w roku przez
cały okres trwania najmu,
f)
posiadać łączność telefoniczną i mailową,
g)
posiadać ubezpieczenie obiektu;
h)
posiadać system informatyczny do ewidencjonowania stanów magazynowych Zamawiającego.
Zamawiający będzie miał możliwość wglądu i/lub otrzymywania raportów dotyczących stanów
magazynowych.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
………………………………………..
Pieczątka Wykonawcy
Formularz ofertowy
............................................................................................................................................................
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadającego siedzibę.......................................................................................................................
/ulica nr domu kod pocztowy miejscowość/
...........................................................................................................................................................
/telefon/
/fax/
...........................................................................................................................................................
/strona internetowa/
/e-mail/
NIP ......................................................................................................
REGON ...............................................................................................
Nr konta ………………………………………………………………………………………..
reprezentowana przez: ............................................................................................................................................
/imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w cenach:
1. Czynsz w wysokości:
……….. zł brutto za jedną dobę udostępniania IAM jednego miejsca paletowego (120x80x160 cm),
płatne miesięcznie.
2.

Ewentualne opłaty dodatkowe :
1) ……………… zł brutto tytułem najmu jednej godziny samochodu ciężarowego służącego do
przetransportowania rzeczy ruchomych znajdujących się w dotychczasowym magazynie IAM do
Budynku oraz, ……………zł brutto za godzinę pracy pracownika Wynajmującego podczas załadunku. .
Wynajmujący zapewni …………(ilość) pracowników do realizacji prac załadunkowych.
2) ……… zł brutto za każdorazowe przyjęcie palety, rozumianej jako podniesionej platformy,
przeznaczonej do przenoszenia i składowania towarów najczęściej w standardzie (CEN) 80x120 cm
oraz (ISO) 100x120 cm, do Budynku.
3) ……… zł brutto za każdorazowe wydanie towaru w ilości pełnej palety tj. nie wymagające kompletacji
lub dekompletacji najczęściej w standardzie (CEN) 80x120 cm oraz (ISO) 100x120 cm, z Budynku.
4) …………. zł brutto za kompletację palety do wydania.
5) ………… zł brutto za kompletację towaru w kartonie do 30 kg do wysyłki kurierskiej (opłata zawiera
koszt opakowania/pudełka).
6) ……….. zł brutto za transport towaru na terenie Warszawy do 5 kartonów samochodem dostawczym
wraz z rozładunkiem i wniesieniem we wskazane miejsce, według dyspozycji złożonej przez IAM.
7) ……….. zł brutto za wykonywanie przez pracownika Wynajmującego dyspozycji IAM poza godzinami
otwarcia Budynku.

………………………………………………
/data i podpis Wykonawcy/
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