
NIP: 525-00-08-577
REGON: 00'00 42613
KRS 0000021982
Bank PEKAO SA oddział
w Warszawie
841240 6074 't111 0000
4989 1458

sYsTEM zARzĄDzANlA
JAKoŚclĄ

ISO 9001:2015
AAAP 2110:2016

. Prace badawczcrozwojolve i wdroże-
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potzeby bezpieczeństwa
chemicznąo, bezpieczeństwa i obrG
nności kra.iu oraz pŻemysłu w zakresie:
środkÓWochrony roslin, produktotł bio-
bójczych' preparatow Weterynary.jnych,
mateńałÓwwybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i rapońó/v dla śr. ońrony roslin i subst'
czynnych.

PL-J-753t8t2018
. WytwaŻanie analitycznych wzorców

substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBRA PMKTYKA
LABORATORYJNA
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. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

o Badania właściwoŚci fizykochemicznych,
badania pozostałości, badania zacho-
wania się badanej substancji w wodzie,
glebie i powiebzu, bioakumulac.ia, bada-
nia skutecznŃci działania produktów

biobÓjczych'

AKREDYTACJA PCA

AB 374
w obszarach badań:
. MateriałóW Wybuchowych, pirotechni_

cznych i środków sFzałowych.

o Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzanra do obrotu substancji
i preparatów chemicznych oraz ochrony
pzed e|ektrycznością statyczną'
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|NSTYTUT PRZEMYSŁU oRGAN lczN EGo
03-236 Warszawa
e-mail : ipo@ipo.waw.pl

ul. Annopol 6
www.ipo.waw.pl

tel. +48 228111231
fax +48 228110799

Polslra

Warszawa, dnia 13.12.2018 r.
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zAPRoszENIE Do zŁozENlA oFERTY W PosTĘPoWANlu

o Wartości szacunkowej nie przekracząącej progu stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamóWień publicznych (t. j' Dz. U' z2018 r' poz. 1986

z p' zm) określonego W ań. a pkt 8) numer sprawy cRZP/lPolEAI30l18, nazwa
zadania'' Usługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W zwi'Ązku z planowanym zakupem lnstytut Przemysłu organicznego prosi o

przedstawienie ofeńy cenowej W następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest :

1. dokonywanie kompleksowych kontroli stanu bezpieczeństwa
pozarowego, sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli

stanu zabezpieczenia ppoz. obiektu na terenie obiektów;

2. ustalenie Wnioskow i zaleceń pokontrolnych W zakresie

bezpie czeństwa poza roweg o ;

3' przegląd stanu ppoŻ. oraz sporządzenie protokołow stanu

bezpieczeństwa poza roweg o ;

4. organizaąa cwiczen Wewnętrznych W zakresie ewakuacji na

okoliczność poŻaru lub innych zagroŻeń ( alarm probny z ewakuacji

zostanie organizowany co najmniejjeden razw roku);

5. szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpoŻarowej;

6. okresowe przeglądy hydrantów - raz W roku;

7. okresowe przeglądy gaŚnic - dwa razy w roku co 6 miesięcy;

8. aktualizacja istniejącej lnstrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego - Wg

potrzeb;

9' nadzór nad bieżącą realizacią zadań wynikających z lnstrukcji

Bezpieczeństwa Poza rowego

10. doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w
od niesieniu do ochrony przeciwpozarowej.
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Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31 .12.2019 r'

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

lnformuję, Że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofeńami. Po przeprowadzeniu
negocjacji zfirmą, ktora przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. od
decyzji zamawiĄącego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

Cena 10Oo/o

Miejsce itermin składania ofeń'

ofeńy naleŻy przesłaÓ do dnia: 18.12'2018 r' do godz'15.00 pocztą elektroniczną na adres
qoller@ipo.waw.pl

osobami do kontaktÓW W sprawie niniejszego zapytania są:
Paweł Goller
Telefon '.22 811-12-31 wew.209
w godzinach pracy zamawiĄącego : 9.00-14.00
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Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1. Formularz cenowy
2. oŚwiadczenie na formularzu cenowym.
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