
NIP: 525-00-08-577
REGON: 0000 42613
KRS 0000021982
Bank PEKAo SA oddział
w Warszawie
84 1240 6074 111'1 0000
4989 1458

sYsTEM zARzĄDzANlA
JAK0sclĄ

ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

o Prace badawcŻGrozwojowe i Wdroże-
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potrzeby bezpieczeństwa
chemicznąo' bezpieczeństwa i obro-
nności kraju oraz pzemysłu w zakresie:
ŚrodkÓwochrony ros|in, produktÓW bio-
bÓjczych, preparatóW Weterynaryjnych,
materiałÓw wybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. 0pracowywanie ocen
i rapońów d|a śr' ochrony roŚ|in i subst.
czynnych.

PL-J-753t8t2018
. Wytwazanie analitycznych WzorcóW

substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBRA PRAKTYKA
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 powietrzu, bioakumulacja, bada-
nia skutecznoŚci działania produktów

biobÓjczych'

AKREDYTACJA PCA

AB 374
w obszarach badań:
. |\,4ateriałóW Wybuchowych, pirotechni-

cznych i środków strzałowych.

. Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji

i preparatów chemicznych oraz ochrony
pzed eIektrycznością statyczną'
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Instytut Przemysłu organicznego
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ZAPROSZENIE Do ZŁ0ŻENIA OFERTY w POSTĘPOWANIU

o wartoŚci Szacunkowej nie' przekłaczającej 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 art. 4 pkt' 8.

Instytut Przemysłu organicznego prosi o przedstawienie oferty cenowej na

,,Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego do badania elektryzacji
lin włókienniczych Zgodnie zWmaganiami ISo 20615:2018".

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIIA
Wymaganiazawartę sąw Załączniku nr 1 do zaproszenla

OPIS WARUNKÓw ulzlAŁU w POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenle Zamowienia publicznego mogą wziąc udziaŁ
Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące walunki odpowiadaj ące plzedmiotowi
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
zarflowienia;

3. dysponuj ą odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub Zawodowymi.
Na potwierdzenie spełniania powyzszych warunków Zamawlający Żąda zŁoŻenia

przez Wykonawcę oŚwiadczenia.

TERMIN REALIZA C JT Z AMOWIENIA
Ustala się termin wykonania zamówienia do dnia 20.08.2019 r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. oferent powinien przygotować, na formularzu ofertowym załączonym do

niniej szego Zap'-ant'a _ załączntk nt 2.

2. Oferta powinna:

- byó opatrzonaptęczątką firmową;
- posiadaó datę sporządzenia
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