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cRzPltPolEAl6lLe

zAPRoszENIE Do zŁoŹENlA oFERTY

W postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4d ust 1 pkt 1)

ustawy Pzp oraz art. 469 ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

l. oPls PRZEDMloTU zAMÓWlENlA:
Analiza biologiczna jest elementem badania mezokosmosu, które
przeprowadzane jest w Warunkach polowych, mające na celu symulacje
naturalnych ekosystemów wodnych'
Analiza biologiczna poleBa na jakościowej i ilościowej analizie organizmów
wchodzących W skład fitoplanktonu, zooplanktonu, organizmóW
bentosowych oraz insektów. Próbki do badań pobierane będą W
tygodniowych odstępach czasu (pierwsze pięć tygodni narażania) następnie
raz na dwa tygodnie. Wyniki z poboru marcowego powinny być
dostarczone najpóźniej 2 tygodnie od poboru prób. Całościowe Wyniki z

analiz powinny być dostarczane nie poźniei niż do końca Brudnia 2019 roku.
Wyniki powinny być przedstawione w formie sprawozdania W języku

angielskim.
Analiza jest badaniem złożonym, Wymaga zaangażowania kilku
specjalistóW, Współpracujących ze sobą w jednej jednostce badawczej.
osoby wykonujące analizy powinny posiadać wykształcenie biologiczne W

stopniu min. doktora, doświadczenie W prowadzeniu badań polowych oraz
posiadać dobrą znajomość W zakresie systematyki wymienionych
organizmóW obejmującą teorię i praktykę klasyfikacji' Badania muszą
zostać Wykonane W systemie DPL zgodnie z obowiązującymi przepisami
krajowymi oraz UE.

Jednostka badawcza powinna posiadać sprzęt niezbędny do poboru prób
(woda, osad). oznaczenia będą wykonywane na terenie oddziału !Po, u!.

Doświadczalna 27, 43-2oo Pszczyna dlatego warunkiem niezbędnym jest
niewielka odległość (50 km)jednostki badawczej od lnstytutu.

cPV _ 73110000_6 usługi badawcze, 73111000_3 laboratoryjne usługi

badawcze

!l. oPts WARUNKóW UDztAŁU W PosTĘPoWANlU



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 zlożenia
przez Wykonawcę oświadczenia.

t!!. TERM!N REALIZACJl zAMóWtENlA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania (całościowe wyniki badań)

zamówienia do 31.LŻ.Żot9 r

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

L. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym
załączonym do niniejszego zapytania Załącznik Nr 1 do zapytania

ofertowego.
Ż. oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP, 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 upowaznionego
przedstawiciela Wykon awcy.

V. MlEJscE oRAz TERM|N SKŁADANIA oFERT:

1. ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem:

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

raclawska@ipo.waw.pl lu b

b' Poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa,

ul. Annopol 6 (liczy się data wpływu)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2019 r do godz. 10.00,

W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,Wykonanie
analizy biologicznej w badaniu mezokosmosu'. W treści maila lub na kopercie

nalezy zamieścić informację: ,,Nie otwierać załączników do dnia 25.03.2019 r

do godz. 10.00" lub ,, Nie otwierać do dnia 25.03.2019 r do godz' 10.00".

Ż' 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

wyj aśn ień dotyczących treści złożo nych ofert.

Vl. INFoRMACJE DoTYczĄcE WYBORU NAJKoRzYsTNlEJszEJ OFERTY:

L. Kryterium oceny oferty:

Cena - L00%

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.

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa.

Vlt. RozllczENtE PRZEDMloTU ZAMóWIENlA :

V!II.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego

na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 1,4 dni od dnia

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury' Podstawą do
wystawienia faktury będzie odpowiednio sporządzonY przez Wykonawcę
protokół zdawczo-od biorczy'
zAsTRzEŻENlA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania

przvczYnY modyfikacji lub uniewaznienia niniejszego postępowania, zamknięcia

postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, W
przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa W art. 7o5 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: Katarzyna Winiarska

tel. 32 210 30 8L wew 136 e-mail : pat@ipo-pszczyna.pl

X. ZAĘCZNIKI:
- zalącznik nr ]- Formularz ofertowy,



Załącznik nr 1

cRzP/tPo/EA/6/ts

(nazwo i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

lnstytut Przemysłu organicznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Na podstawie zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia

zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą

starannością i składam ofertę na zadanie pn. Analiza biologiczna w badaniu mezokosmosu.

oferujemy wykonanie zamówienia za :

Wartość netto .'...... ........''...'.zł

VAT............ ......'.zł

Wartość brutto......'. ..'....'.'...'.zł

1. oświadczamy, że cena podana powyzej jest niezmienna W okresie realizacji przedmiotu

zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z realizacją

przedmiotowego zamówienia'
2' Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia

realizacji zamówienia do 31.12'Ż079 r'

3. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy
jakichkolwiek zastrzezeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez

Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia .

4' oświadczam, że spełniamy warunki udziału W postępowaniu, odpowiadające
przedmiotowi zamówienia :

posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania

zamówienia;

dysponujemy odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi.

5' oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania

oferty oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania



zamÓWienia W niniejszym postępowaniu, akceptujemy powyższe dokumenty, nie

wnosimy do nich zastrzeżeń, a takze przyjmujemy warunki tam zawarte.

6. oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od terminu składania

ofert, Wyznaczonego przez Zamawiającego.

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(miejscowośc i dota) (podpis oraz pieczqtka Wykonawcy)


