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ZĄPROSZENIE Do ZŁ0ŻENIA oFERTY

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa : Wiskozymetru Brookfield KF4A

2. CIPIS WARUNKÓw unzIAŁU w POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąc
udział Wykonawc y, ktoT zy spełniaj ą następuj ącę warunki o dpowi adaj
przedmiotowi zainowienia:

ąc e

1. posiacają kornpetencje lub uprawnienia do prowadzenta działalnoŚci
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2' są

w

cdpowiedniej sytuacji ekonomicznej

lub finansowej

do

r,łykonania zamówienia;
PL-J-753t812018

'

Wytwazanie analitycŻnych MorcÓW
substancji organicznych w postaci
czystej i w roztworach.

DOBRA PRAKTYKA

LABOMTORYJNA

3. T'ER.M{N REALIZACJI ZAMOWIENIA:
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Badania toksykologiczne
Badania ekotoksykologiczne
fizykochemicznych,
Badania właściwości

badania pozostałości, badania zach}
wania się badanej substancji W Wodzie.
glebie i powietrŻu, bioakumulacja, bada-

nia skuteczności działania

3. ciysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub
zarłocorł1mi'
}.l a potlvierdzenie spełniania powyż s zy ch warunkó w Zamawlaj ący Żąda
złłŻęniapr zez Wykonawcę o świadczenia.

produktÓw

biobójczych'

AKREDYTACJA PCA

Wykcna-wca zobow-iązuje się do wykonania zamówienia w terminie do
3S.CI9.2S19 r.

4. OP{s PRZYGoTbwłNlł Ópnnry:
1. Cferent powinien 'przygotowaó ofertę na formularzu ofertowym
z:ałączoł1łrndo niniejszego zap7tanta - Załącznik Nr 2 do zapyĄanl.a
ofcrtowego.
]. ,)iena pcv,rirła:

byc opatrzanapieczątką firmową;
- pcsiadać datę sporządzenią'
- zawleta: adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres
_

emarl,
- b;,'c podpisana na kaŻdej stronie przez upowaznionego przedstawicieła

AB 374
w obszarach badań:

.
.

MateriałóW Wybuchowych, pirotechnicznych i środkÓw sfuzałowych'

Bezpieczeństwa chemicznego w

W,vkonarł,cy.

3' Dokumenty, będące kopiami, powinny byc opatrzone na kaŻdej
stronie adnotacją "7,a zgodnośc z oryginałem''

i

podpisane przez

upor'vaznionego przedstawiciela W1,konarł,cy.

wprowadzania d0 0brotu substancJi
i preparatóW chemicznych oraz ochrony
pŻed elektrycznością statyczną,
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5.
1.
a.

b.

2.
3.

4.

CRZP/IPO/E AI25I19

MIE.ESCE oR-ĄZ T'ERMIN SKŁADAI{IA oFERT:
Cfena powinna byc przesłana za pośrednictwem:
poczt,v elektronicznej (w postaci skanu w formacie
raci aw-ska@ ipo. v,'aw.

PDF) na

adres:

p I

iub dcstarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa. ul.
Annopol 6 i|:,cz'y się data wpływu), w nieprzekraczaInym terminie do drłia
&.09"2{}19 r. do godz" 10.00,
\Ą/ ternacie niaitra lub na kopercie naleŻy zamieśció informację: ,,Dostawa
"'vis},r&z",.rxłe€r* KF-40'o" W treścimaila lub na kopercie należ3,zamieŚcić
inforrrację: ..}Jie otrvierać załącznlków do dnia 09.09.2019 r. do godz. 10.10
]ll ", Nie ctr,ł'ierać do d"nia a9.09.2019 r. do godz. 10.10''.
t}ler'.i iiozcl:,'' po termirrie nie będą lozpatr1rwane,
o'eieli inoze piiled ierminem rozpatrywania ofert zmięnlc lub wycofać
|i}oczt.{ii'Li{iera

S\Ą/oją clfertę'

i

ocen1' ofętt Zamawia.!ący moze ŻądaÓ od oferentów
'l ;'jaśni':lco:;''c:ąc1 ct rl-ści złozr;nych ofert.

\Ą/ toi<il badania

6" l}'iFOR.MĄC"iE DOTVCZĄCF. wYBoRU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.

2.

SF'E,i?.TY:
si3,'ieii*tł oc3n}' ofert5,:
Cena - 1ła7ó
'./'"',
t:,1k':iz'',strie;szą zostanie

UZt|arT:a'

ofefta, która będzie zawterała

'-la.ir:iz:l;a cenę.

3. ,]
':i

y,i;,rbc:ze

r;ikorzystniejszej oferly ZamawiĄący zawiadomi oierentów

semir i e oraz za"po średnictwem po

czty elektronicznej

.

7.

{}Z1';1C.ZEł{{E PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :
V/ylragrolizenie za rł-vkonanie przedmiotu umowy będzie wypłacone w ternrinie
14 dni od r.r'.vkonania usługi t złoŻen"s'a faktury VAT. Podstawą do w1,51ą*i.''iu
taktury będzie s;:ołządzon:/ prZęZ Wykonaw-cę i podpisany przez obie Strony
prot l }:.ół zd :ir,vczc - o dbio rc zy
"

E.

"/_łST!{ZEZłr]\lA:

sobie prawo do dokonania w kazdym czasie i bez
pociar'ria pt7'}l a7':; 11y modyfi kacj i lub uniew aŻnięnia niniej szego postępowania,
zan:iiniecia postępo\Ą'anla bez 'ulybrania ktorejkolwiek z oferl, jak równiez
żądr.nia- \^, 'J';z-ipaĆ'1iŁi wystąpienia przesłanek. o których mowa w art. 705
Kocjelisi-:.,];'v,"i|1;96' i;nie"w:Lznienia umowy zawanej w drodze postępowania. W
łląl1l*6p" poc.jgc:a jedriej z powyższ'ych decyzjt, Zamawta1ący niezwłocznie
poinicirnr.lje ł nlc-i za pośrednictwenr poczty eiektronicznej (na adres-v emaii
1"\ SZ.,'l :]tki cŁ o ie ł'eltł!.'r,).
Zatrła,a:.a;a:"\, Zestrzega
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Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i zloŻenięm oferty oraz

zawarciern umowy ponosi Oferent, a w przypadku modyfikacji lub
uniewaznienia niniejszego. postępowania i nie udzielenia zamówienia
oferentom nie przysługują z.tego t1.tułu Żadne roszczęnia.
Zamawtający zasttzega, ze niniej szezap7tanie nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego'

9. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela osoba do kontaktów:
Wiesław Pucko email: pucko@ipo.wawe.pl

l0.7'Ał 'ĄCZN{KI:

ZaŁączntkNr 1 - Formularz, ofeftowy,
Załącznlk NIr 2 - oświadczenie

Zęstępca Dyrektora

Strona 3 z 3
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cRzPllpo/Ełlzshs
Warszawa, dn. 30.08.2019 r.

Załączmiknr l

(nazwa i adres Wykanawcy)

e-mail

..........

Zamawiający:
Sieć badaw cza Łukastewicz instytut Przemysłu organicznego
ul. Annopol 6
03-236 Warszawa

F'ORMULARZ OFERTY
Na podstawle Zap)rt'ania ofbrtowego podejmuję się wykonaniaprzedmiotu zamówienia zgodnie
z dobrą praktyką, wtedzą, obowiązującymi przepisami oraz naleŻytą starannoŚcią i składam
ofertę na dostawę : Wiskozymetru Brookfield KF_40

oferujemy wykonanie zamówieni a za całkowitą cenę ofertową brutto
.

(słownie:

........ złotych).

Powyzsza cena zawiera doliczony zgodnie z obowtązującymi w Polsce przepisami podatek

VAT, który w

dntu złoŻenia ofert5' wynosi:

....
cena netto

złotych(słownie:
złotyoh (słownie:

........%tj

zŁotych),

złotych)'

Wynaerodzenie za Wykonanie pizedmiotu Urnowy będzie WYpłacone w terminie
w}rkonania usługi i złozeniu faktury

1. oświadczamy"Ze cena

14 dni

od

VAT.

podana powy-żej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu

zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosiZamawtający w związkuzrealizacją
przedmiotowego zanówi er:ia.

2.

Zobowię,ąemy się. rł'przypadku wybrania naszej oferty. do tozpoczęcia

i

zakończenla

realizacjt zamówienia w terminię .........."

3.

oświadczarn" ze spełniamy.łarunktudziaŁuw postępowaniu, odpowiadające przedmiotowi
zarnówienia:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Przemysłu organicznego, ul. Annopol 6, 03"236 Warszawa
tei. +4822 BB 41 200, fax +4822 81 1 07 99

www.ioo.waw.ol e-rnail: ioo(Eino.waw.nl

I
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Pr). ru
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.-posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności

zawodowej. o iie.wynikata z odrębnych przepisów;
jesteŚmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania
zamówienia;
clysponLlj enry

4'

odpowiednimi zdolnościami technicznymi 1ub zawodowymi.

oświadczamy' Ze zdob}'liśrny wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania
oferty oraz. Żę wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania

umowy oraz ż.ę zapoznaltślny się Zę wzotem umowy

w

niniejszym postępowaniu'

akceptujemy po\ĄTZSZe dokumenty" nie wnosimy do nich zastrzeŻen, atakżę przyjmujemy

warunki tam zau,arte.

5.

ośrł,iadczarny.Ż.e uwaŻam.v sie zazsruiązanych ofertą przez 30 dni od terminu składania
ot-ert, w5zznaczon ego pYzeT Zama'wtającego.

6. W

przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się

w' m i ej scu

i termini e łr,skazanym pr zez Zamaw

(miejscowoś!' i daru1

taj ące go

do

zawarcta umowy

.

(podpis oraz pieczqtka Wykonawcy)

SieĆ Badawcza Łukasiewicz - instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03'236 Warszawa
tel. +4822 88 41 200, fax +4822 81 1 07 99
www.ino.waw-ol e.mail: ioo6ioo.waw.ol

Załqcznik Nr 2

(P

i

ecz ęć

fi ł' |l'! {t1,ę {ł w ;l krł n cłw cy)

Składając ofer1ę

w

OSWIADCZEI{IE

zapytaniu ofer1owym na wyłonienie Wykonawcy

wiskoz'vnr etru Brooi."fi

el

i

K F-4 0

o

świadczam, ze

a) nie podleganr nłykluczeniu Z postępowanla
b)

w

zal<resie dostawy

:

na podstawie aft'. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

PZP.
nie podlegąm qlykluczetriu Z postępowania na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1,
ustarły PZF"

2,418

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
'cWadania

