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i

wdroze-

niowe, uslugi badawize, ekspertyzy
i produkcja na potzeby bezpieczeistwa

i

chemicznego, bezpieczeistwa obre
nno6ci kraju oraz pzemyslu w zakresie:
Srodk6wochrony roslin, produktow biob6jczych, preparat6w weterynaryjnych,
materialow wybuchowych i lekkiej syntezy

organicznej. Opracowywanie ocen
i raportow dla 5r. ochrony roSlin i subst.
czynnycn.

Zamawiajqcy:

Siei Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego
ul. Annopol 6
03-235 Warszawa
ZAPROSZENIE DO ZIOzENN OFERTY

o warto6ci szacunkowej nie przekraczajacej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (t.I. Oz. U.z20L9 r. poz. L843)
okre6lonego w art. 4 pkt. 8,

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zam6wienia jest rozbi6rka 9 kpl. boks6w magazynowych za budynkiem
nr 15 na terenie lPO.
Konstrukcja:

PL-J-7531812018
o

Wytruarzanie analitycznych lvzorcdw

substancji organicznych w postaci
czystej i w roztworach,

DOBRA PRAKTYKA

LABORATORYJNA
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H E M,
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. Badania toksykologiczne
. Badania ekotoksykologiczne
o

Badania wlaSciwoSci fizykochemicznych,

- Sciany z plyt betonowych, bez izolacji
- stropy z ptyt betonoWych, kryte papq
- slupy no6ne i belkistropowe betonowe, ze zbrojeniem
- posadzka betonowa wylewana na gruncie
- wrota drewniane, podw6jne o wymiarach 2,40 m x 2,90 m - 9 kpl
Wymiary obiektu: dlugo6i - 39,0 m; szeroko6e - 6,0 m; wysoko6e, - 2,5 m x 2,25 m

Kubatura obiektu - ok. 550,0 m3
Powierzchnia zabudowy - ok.24O m2
Zakres prac

badania oozostaloSci. badania zachowania siq badanej substancji w wodzie,
glebie i powietrzu, bioakumulacja, badania skutecznoSci dzialania produktOw
biob6jczych.

AKREDYTACJA PCA

obejmuje: .

Kom pleksowq rozbi6rkq magazyn6w

Wyburzenie betonowych posadzek
Wyw6z i utylizacjq material6w rozbi6rkowych oraz Smieci
Uzupelnienie ziemiq ubytk6w terenu powstatych po wyburzonych posadzkach,
wyr6wnanie orczuporzEdkowanie terenu po prowadzonych pracach, posianie trawy
lnne:
Materiafy uzyskane w wyniku rozbi6rki (gruz, zlom, Smieci, itp.) pozostajq do
zagospodarowania i utylizacji przez Wykonawcq rob6t
Zamawiajqcy umoiliwia przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu przed zfoieniem

AB 374

oferty

w obszarach bada6:

.

t

Materialow wybuchowych, pirotechnicznych i 6rodk6w stzalowych.
Bezpieczeistwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatow chemicznych oraz ochrony
pzed elektrycznoSciq statycznq,
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Siei Badawcza tukasiewicz

KONCESJA MSWA
nr B - 036/2003

I

r.oPrs WARUNK6W UDZTATU W POSTEPOWANTU
W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego mogq wziqi udziaf Wykonawcy, kt6rzy
spelniajq nastqpujqce wa runki odpowiadajqce przedmiotowi zam6wienia:

1. posiadajq kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dziafalno5ci zawodowej, o ile wynika
to z odrqbnych przepis6w;
2. sq w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zam6wienia;
3. dysponujq odpowied nimi zdolnoSciam i technicznymi lub zawodowymi.
Na potwierdzenie spefniania powy2szych warunk6w Zamawiajqcy |qda zlo2enia przez
Wykonawcq oSwiadczenia.
II. TERMIN REATIZAOI ZAMoWIENIA:

Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania zam6wienia

do

15 listopada 20L9 roku.

III. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERW:

1. Wykonawca powinien przygotowa6 ofertq na formularzu ofertowym zafqczonym

do

niniejszego zapytania -Zalqcznik Nr 1do zapytania ofertowego.

2. Oferta

powinna:

- byi opatrzona pieczqtkq firmowq;
- posiada6 datq sporzqdzenia;
- zawiera6 adres lub siedzibq oferenta, numer telefonu, numer NlP, adres email,

- byi podpisana na ka2dej stronie przez upowa2nionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Dokumenty, bqdqce kopiami, powinny byi opatrzone na

ka2dej stronie adnotacjq "Za
zgodnoS6 z oryginafem" i podpisane przez upowa2nionego przedstawiciela Wykonawcy.

IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKTADANIA OFERT:

1. Ofertq powinna byi przesla4a za poSrednictwem:
a. Poczty elektronicznej (w postbci 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 (liczy
siq data wpfywu) w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 23.I0.2O19 r do godz. 10.00,

W temacie maila lub na kopercie nale2y zamieScii informacjq: ,,Oferta na rozbi6rkq boks6w
magazynowych" - CRZPIIPO/EA/271!9. W tre6ci maila lub na kopercie nale2y zamie6cii
informacjq: ,,Nie otwierad zafqcznik6w do dnia 23.10.2019 r do godz. L0.00" lub ,, Nie otwierai
do dnia 23.tO.20L9 r do godz. 10.00". .
2. Oferty zto2one po terminie nie bqdq rozpatrywane,
3. Wykonawca mo2e przed terminem rozpatrywania ofert zmienii lub wycofai swojq ofertq,
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyja5nieri
dotyczqcych tre6ci zlo2onych ofert.

v.

TNFORMAOE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNTEJSZEJ OFERTY:

1.

Kryterium oceny oferty:
Cena - tOO%

2. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra bqdzie zawierala najni2szq cenq.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi oferent6w pisemnie orcz za
po6red nictwem 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 L4 dni od dnia
dorqczenia Zamawiajqcemu prawidlowo wystawionej faktury. Podstawq do
wystawienia faktury bqdzie odpowiednio sporzqdzony 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 przeslanek, o kt6rych mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego,
uniewa2nienia umowy zawartej w drodze postqpowania. W przypadku podjqcia
jednej z powy2szych decyzji, Zamawiajqcy niezwlocznie 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 postqpowania i nie udzielenia zam6wienia Wykonawcy nie przystugujq
z

tego tytutu 2adne roszczenia.

ZamaWiajqcy zastrzega, 2e niniejsze zapytanie nie stanowi oferty

w rozumieniu

przepis6w kodeksu cywilnego.
Przed zto2eniem oferty zqleca siq przeprowadzenie wizji lokalnej.

tx.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela osoba do kontakt6w: lwona Raclawska

tel.228Lr-L8-24
X.

ZAI{CZNrKr:
- zatqcznik nr L Formularz ofertoWy,
DYREKTOR
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Zafqcznik nr 1
cRzP/tPo/EA/27

(nazwa i odres Wykonawcy)

Zamawiajqcy:

Siei Badawcza tukasiewicz nstytut Przemystu Organicznego
ul. Annopol 6
I

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 rozbi6rkq boks6w magazynowych.

Oferujemy wykonanie zam6wienia za

t.

t.

:

netto
VAT............
Wartoii wagi brutto..............&;..
Warto6i wagi

.......................2t
........21

.......................2t

O6wiadczamy, 2e cena podana powy2ej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu
zam6wienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w zwiqzku z realizaqq
przed m iotowego zam6wien ia.

2.

Zobowiqzujemy siq, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczqcia

i

zakofczenia

realizacji zam6wienia w terminie do 15 listopada 2OL9 r.

3.

4.

Oswiadczamy, 2e zapoznali6my siq 'z przedmiotem zam6wienia i nie wnosimy
jakichkolwiek zastrze2eri do mo2liwodci jego realizacji oraz zobowiqzujemy siq do
wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez
Zamawiajqcego, okre6lonymi w opisie przedmiotu zam6wienia .
O5wiadczam, 2e spefniamy warunki udziatu w postqpowaniu, odpowiadajqce
przedmiotowi zam6wienia :
posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dziatalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w;
jeste6my w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania
zam6wienia;

dysponujemy odpowiednimi zdolnoiciami technicznymi lub zawodowymi.

Sied Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemyslu Organicznego,

,

ul. Annopol 6,03-236 Warszawa
rel.22 88-4I-200, fax 22 8tt 07 99
NIP: 525 00 08 577 REGON: 0000 42613 KRS: 0000021982

www.ipo.waw.pl e-mail: ipo@ipo.waw.pl

/ts

5.

O5wiadczamy, 2e zdobyli6my wszelkie informacje, kt6re byfy 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.

OSwiadczamy, 2e uwa2amy siq za zwiqzanych ofertq przez 30 dni od terminu skladania

ofert, wyznaczon ego przez Zamawiajqcego.

(miejscowoic i dato)

(podpis oraz pieczqtko Wykonawcy)

Siei Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemyslu Organicznego,
ul. Annopol 6,03-236 Warszawa

,

te|.2288-4t-200, fax 228tt07 99
NIP:525 00 08577 REGON:0000 42613 KRS:0000021982

www.ipo.waw.pl e-mail: ipo@ipo.waw.pl

