Zamawiający:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa

Warszawa, dn. 09.03.2018 r.
CRZP/IPO/EA/12/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonania Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji pn.:
Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu
perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony
roślin, oraz technologii tiofosgenu stosowanego w produkcjach farmaceutycznych.
Lokalizacja w budynku przy ulicy Annopol 6 w Warszawie. Wymagany komplet
dokumentów gotowych do złożenia, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji. Raport oddziaływania na środowisko należy wykonać
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r, poz. 1405,
1566) oraz przepisami związanymi. Dokumentacja powinna zawierać dodatkowo
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki odpowiadające przedmiotowi
zamówienia:
1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania
zamówienia;
3. dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Zamawiający żąda złożenia
przez Wykonawcę oświadczenia.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 2 miesiące od podpisania
umowy.
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IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,
- być podpisana na każdej stronie przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
3. Dokumenty, będące kopiami, powinny być opatrzone na każdej stronie
adnotacją "Za zgodność z oryginałem" i podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem:
a. Poczty elektronicznej (w postaci skanu w formacie PDF) na adres:
labanowski@ipo.waw.pl lub
b. Poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa,
ul. Annopol 6 (liczy się data wpływu)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2018 r do godz. 10.00,
W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: „Wykonania
Raportu Oddziaływania Na Środowisko’’. W treści maila lub na kopercie należy
zamieścić informację: „Nie otwierać załączników do dnia 22.03.2018 r do
godz. 10.00” lub „ Nie otwierać do dnia 22.03.2018 r do godz. 10.00”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3. Wykonawca może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę,
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Kryterium oceny oferty:
Cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą
cenę.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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VII. ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będzie odpowiednio sporządzony przez Wykonawcę
protokół zdawczo-odbiorczy.
VIII. ZASTRZEŻENIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania
przyczyny modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia
postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w
przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu
cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W przypadku
podjęcia jednej z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o
niej za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy email wszystkich
Wykonawców).
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem
umowy ponosi Wykonawca, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia
niniejszego postępowania i nie
udzielenia zamówienia Wykonawcy nie
przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
IX. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela osoba do kontaktów: Marek Łabanowski
tel. 22 811-18-24
X. ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr 1 Formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 Wzór umowy.
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