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. Prace badawczGrozwojowe i wdro2+
niowe, uslugi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potzeby bezpieczeirstwa
chemicznego, bezpieczenstwa i obro-
nnosci kraju oraz pzemyslu w zakresie:
Srodk6wochrony roSlin, produkt6w bio-
bojczych, preparat6w weterynaryjnych,
materialdwwybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i raportdw dla Sr ochrony roslin i subst.
czynnycn.
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' Wytwazanie analitycznych wzorc6w
substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBRA PRAKTYKA
LABORATORYJNA
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o Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

o Badania wlasciwoSci fizykochemicznych,
badania pozostalosci, badania zacho
wania sig badanej substancji w wodzie,
glebie i powiefzu, bioakumulacja, bada-
nia skutecznosci dzialania produkt6w

biob6jczych,

AB 374

w obszarach badah:

o Material6w wybuchowych, pirotechni-

cznych i 6rodkow stzalowych.

. Bezpieczeistwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substanc.
i preparatow chemicznych oraz ochrony
pzed elektrycznoSciq statycznq,
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Siei Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol6

03-236 Warszawa

ZAPROSZENIE DO ZIOzENIA OFERTY

o warto5ci szacunkowej nie przekraczajAcej progu stosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (t. j. Dz. U.220L9 r. poz. 1843)

okreSlonego w art. 4 pkt. 8,

r. oPrs PRzEDMroru zAM6wlENrA:

Przedmiotem zam6wienia jest usuniqcie n/w drzew znajdujAcych siq na terenie

lPO, przy ulicy Annopol 6 zgodnie z DecyzjA Nr Ll2/20L9 wydanq przezZarzEd

Dzielnicy Bialolqka M.ST. Warszawy, ul. Modlidska 197, O3-L22 Warszawa.

Drzewa znajdujq siQ na dziatkach 87 ,7t/L5,7t/24/7I/46 z obrqbu 4-07-LO.

1. Topola czarna o obw. pnia 265 cm;

2. Wierzba sp. o obw. pnia 140 cm

3. Klon srebrzysty o obw. pnia 228 cm

4. Brzoza brodawkowata o obw. pnia 140 cm

Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wienia dodatkowego na usuniecie 2

drzew ( klon o obw. 280 cm, wierzba o obw. 220 cm ) po otrzymaniu pozytywnej

decyzji z Tarzqdu Dziel n icy Biafolqka

il. oPrs WARUNK6W UDZTATU W POSTEPOWANTU

W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego moga wziai udziat

Wykonawcy, kt6rzy spefniaja nastqpujAce warunki odpowiadajqce przedmiotowi

zam6wienia:

L. posiadajq kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dzialalno6ci

zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w;

2. sq w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania

zam6wienia;

3. dysponujq odpowiednimi zdolnoSciami technicznymi lub zawodowymi.

Na potwierdzenie spefniania powyzszych warunk6w Zamawiajqcy 2qda zto2enia

przez Wykonawce oiwiadczenia.
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III. TERMIN REALIZAOI ZAM6WIENIA:

Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania zam6wienia do 20 grudnia 2019 roku.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1'. Wykonawca powinien przygotowa6 ofertq na formularzu ofertowym zalqczonym

do niniejszego zapytania-Zalqcznik Nr 1do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna:

- by6 opatrzona pieczqtkq firmowq;
- posiadai datq sporzqdzenia;

- zawierai adres lub siedzibq oferenta, numer telefonu, numer NlP, adres email,
- byi podpisana na ka2dej stronie przez upowa2nionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Dokumenty, bqdqce kopiami, powinny by6 opatrzone na ka2dej stronie

adnotacjq "Za zgodno56 z oryginafem" i podpisan e przez upowa2nionego
przedstawiciela Wykonawcy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKIADA.NIA OFERT:

L. Oferta powinna byi przestana za poSrednictwem:

a. Poczty elektronicznej (w postaci skanu w formacie PDF) na adres:

raclawska@ipo.waw.pl lub

b. Poczty/kuriera lub dostarczona osobi6cie na adres:03-235 Warszawa, ul.

Annopol 6 (ltpzy siq data wptywu)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia Z4.L0.Z0tg r do godz. I_O.OO,

W temacie maila lub na kopercie nale2y zamie6cii informacjq: ,,Oferta na

usuniqcie drzew " - CRZP/lPO/.EA/28/79. W treici maila lub na kopercie nale2y
zamie6cii informacjq:,,Nie otwierai zatqcznik6w do dnia 24.I0.2Ot9 r do godz.

L0.00" lub ,, Nie otwierai do dnia 24:LO.2OI9 r do godz. 1_O.OO".

2. Oferty zto2one po terminie nie bqdq rozpatrywane,
3. Wykonawca mo2e przed tErminem rozpatrywania ofert zmieni6 lub wycofai

swojq ofertq,

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze 2qdai od Wykonawc6w
wyja5nieri dotyczqcych tre6ci zfo2onych ofert.

vl. TNFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNTEJSZEJ OFERTy:

t. Kryterium oceny oferty:

Cena - 100 %

2. Za naikorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra bqdzie zawierafa najni2szq

cenq.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi oferent6w
pisem n ie oraz za po6redn ictwem poczty elektronicznej.
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VII. ROZLICZENIEPRZEDMIOTUZAM6WIENIA:

Wynagrodzenie bqdzie ptatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiajqcego
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia
dorqczenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej faktury. podstawq do
wystawienia faktury bqdzie odpowiednio sporzqdzonv przez Zamawiajqcego
protok6t zdawczo-odbiorczy.

VIII. ZASTRZEzENIA:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania w ka2dym czasie i bez podania
przYczYnY modyfikacji lub uniewa2nienia niniejszego postqpowania, zamkniqcia
postqpowania bez wybrania kt6rejkolwiek z ofert, jak r6wnie2 2qdania, w
przypadku wystqpienia przestanek, o kt6rych mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego,
uniewa2nienia umowy zawartej w drodze postqpowania. W przypadku podjqcia
jednej z powy2szych decyzji, Zamawiajqcy niezwtocznie poinformuje o niej za

po6rednictwem poczty elektronicznej (na adresy email wszystkich Wykonawc6w).
Wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty oraz zawarciem
umowy ponosi Wykonawca, a w przypadku modyfikacji lub uniewa2nienia
niniejszego postepowania i nie udzielenia zam6wienia Wykonawcy nie przystugujq
z tegci tytufu 2adne roszczenia.

Zamawiajqcy zastrzega, 2e niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu
przepis6w kodeksu cywiJn ego.

Przed zto2eniem oferty zileca siq przeprowadzenie wizji lokalnej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela osdba do kontakt6w: lwona Raclawska
tel.22 8L1.-t8-24

ZAIACZNIKI: .
- zatqcznik nr L Formularz ofertowy,

tx.

X.

DYR E KTO R

dr tuf sijaor
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Zafqcznik nr 1
cRzP/tPo/EA/28/re

(nozwa i odres Wykonawcy)

Zamawiajqcy:

Siei Badawcza tukasiewicz -

I nstytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Na podstawie zapytania ofertowego podejmujq siq wykonania przedmiotu zam6wienia

zgodnie z dobrq praktykq, wiedzq, obowiqzujqcymi przepisami oraz nale2ytq staranno6ciq i

sktadam ofertq na ustugq usuniqcia wrazz wywozem drzew na terenie lPO.

Oferujemy wykonanie zam6wienia za :

1. Warto5i wagi netto .......................2t

VAT............................... ........21

Warto66 wagi brutto............trt .......................2t

L. O6wiadczamy, 2e cena podana powy2ej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu

zam6wienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w zwiqzku z realizacjq

przed miotowego za m6wien ia.

2. Zobowiqzujemy siq, w przypadku wybrania nasiej oferty, do rozpoczqcia i zakofczenia

realizacji zam6wienia w terminie do 20 grudnia 20L9 r.

3. Oswiadczamy, 2e zapoznali6my siQ'z przedmiotem zam6wienia i nie wnosimy
jakichkolwiek zastrze2ef do mo2liwo6ci jego realizacji oraz zobowiqzujemy siq do

wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez

Zamawiajqcego, okreSlonymi w opisie przedmiotu zam6wienia .

4. OSwiadczam, 2e spefniamy warunki udzialu w postqpowaniu, odpowiadajqce

przedmiotowi zam6wienia:

posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dziatalno6ci

zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w;

jeste5my w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania

zam6wienia;

dysponujemy odpowiednimi zdolno6ciami technicznymi lub zawodowymi.

Siei Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemyslu Organicznego,

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

tel. 22 88-4!-200, fax 22 8LL 07 99
NIP:525 00 08 577 REGON:0000 42613 KRS:0000021982
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5. O6wiadczamy,2e zdobyli6my wszelkie informacje, kt6re byty potrzebne do przygotowania
oferty oraz, 2e wycenili6my wszystkie elementy niezbqdne do prawidtowego wykonania
zapytania oraz nie wnosimy do nich zastrze2e6, a tak2e przyjmujemy warunki tam
zawarte.

6. oiwiadczamy,2e uwa2amy siq za zwiqzanych ofertq przez 30 dni od terminu sktadania
ofert, wyznaczonego przez Zamawiajqcego.

(miejscowoii i doto) (podpis oraz pieczqtko Wykonawcy)

Siei Badawcza tukasiewicz - Instytut przemyslu Organicznego,
ul. Annopol 6,03-236 Warszawa
te\.2288-4L-200, fax 228tL07 gg

NIP: 525 00 08 577 REGON: 000042613 KRS: 0000021982
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