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Zamawiajqcy:

Sie6 Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol 5

03-236 Warszawa

ZAPROSZENIE DO ZIOzENN OFERTY

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA:

Przedmiotem.zam6wienia jest przygotowanie, wa2enie, pakowanie,

odbi6r, przekazanie (transport) oraz utylizacja przeterminowanych

chem i kali6w la boratoryjnych, odczyn n i k6w chem icznych

o nastepujAcych kodach :07 01 04* ; 16 03 03*; 15 03 05*; 16 05 06*,

zgodnie z obowiAzujAcymi przepisami.

Zam6wienie qbejmuje dwa etapy:

I etap - rozpoznanie odczynnik6w, spakowanie produkt6w

chemicznych, uprzatniecie pomieszczen, zatadunek na Srodki

transportu

ll etap - zabezpieczenie odpad6w do transportu, transport, utylizacja,

wystawienie Karty przekazania

ipv - eo.s2.oo.oo-sj go.sz.3b.oo-e

oPrs WARUNK6W UDZTATU W POSTEPOWANTU

W postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego mogA wziqc

udziaf Wykonawcy, kt6rzy spetniajA nastqpujqce warunki

odpowiadajqce przedmiotowi zam6wienia:

t. posiadaja kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia

dziafalnoici zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w;

2. sa w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do

wykonania zam6wienia;

3. dysponujq odpowiednimi

zawodowymi.

idolno6ciami technicznymi lub

Siei Badai.vcza tukasiewiiz - Instytut Przemvstu Organidznego

6 Annopol St.,03-236 Warsaw, Poland
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Na potwierdzenie spetniinia powy2szych warunk6w Zamawiajq cy 2qda zloienia przez

Wykonawcq o6wjad'czenia.

4. Posiada wpis do rejestrir bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce

odpadami (BDO) wystawion e przez Marszatka wfa6ciwego ojew6dztwa.

Zamawiajqcy po up'rzednim powiadomieniu mailowym zalecd przeprowadzenie wizji

lokalnej.

TERMIN REALIZACJ I ZAM6WIEN IA:

Wykonawca zobowlqzuje siQ do wykonania zam6wienia do dnia 31 stycznia 2O2O r

OPIS PRZYGOTOWAN IA OFERTY:.

L. Oferent powinien przygotowai ofertq na formularzu ofertowym . zaiqczonym do

niniejszego zapytania : Zatqcznik Nr 1.

2. Oferta powinna: (

- byi opatrzona pieczqtkq firmowq;

- posiadai datq sporzqdzenia;

- zawierai adres lub siedzibq oferenta, ngmer telefonu, nu rer NlP, adres email,

- byi podpisana na ka2dej strc nie przez upowa2nionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Dokumenty, bqdqce kopiami, powinny byi opatrzone na ka2dej stronie adnotacjq "Za

zgodno5i z oryginatem" i podpisane przez upowa2nionego rzedstawiciela Wykonawcy.

MTEJSCE ORAZ TERMTN SKTAD{NtA OFERT:

1. Oferta powinna.byi przestana za po6re.dnictwem:

a. Poczty elektroniczriBj (w postaci skanu w formacie PDF) na adres: raclawska@ipo.waw.pl

lub

b. Poczty/luriera lub'ilostarczqna osobi6cie na adres: Og-)gg Warszawa, ul. Annopol 6,

budynek administracyjny, pok6j 120 (liczy siq data wptywu)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia O5.I2.2OL} r do godz. 1O.OO,

W temacie mbila lub ha kopercie naleZi zamie6cii informacjq: ,Oferta do zaproszenia, znak

sprawy Cnzp/tpO/ENl37/Lg dla Sieci .Badawczej tukasiewicz - Instytut Przemyslu

Organicznego". W tre6ci maila lub na kopercie nale2y zamie6cii informacjq: ,,Nie otwierai
zatqcznik6w do dnia 05.12.2019 r do godz. 10.00" lub ,, Nie otwiera6 do dnia 05.12.20t9 r

do godz. 10.00".

2. Oferty zto2one po terminie nie bqdq rozpatrywane,

3. Oferent mo2e przed terminem rozpatrywania ofbrt zmienii lub wycofad swojq ofertq,

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2 da6 od oferent6w wyja6nier{

dotyczqcych tre6ci ito2onych ofert.

TNFORMAOE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNTEJSZEJ OFERTy:

L. Kryterium oceny oferty:
Cena - L00%
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7a najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najni2szq cenE, kt6ra bqdzie suma

wyszczeg6lnionych kod6w za Lkg odpad6w .

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomioferent6w pisemnie orczza
poSred n ictwem poczty elektronicznej.
3. Informuje, 2e zaproponowane ceny bqdq por6wnane z innymi ofertami. Z firmq, kt6ra
przedstawi najkorzystniejszq ofertq zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiajqcego
nie przystugujq Srodki odwotawcze.

ROZLICZEN IE .PRZEDMIOTU ZAM6WI ENIA :

Wynagrodzenie bqdzie platne przelewem bankowym z rachunku Zamawiajqcego na

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia dorqczenia

Zamawiajqcemu prawidfowo wystawionej faktury. Podstawq do wystawienia faktury
bqdzie Karta Przekazania Odpadu, wg faktycznej wagi ka2dego rodzaju odpadu.

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 r6wnie2Zqdania, w przypadku wystqpienia przestanek,

o kt6rych mowl w art. 705 Kodeksu cywilnego, uniewa2nienia umowy zawartej w drodze

postqpowania. W przypadku podjqcia jednej z i powy2szych decyzji, Zamawiajqcy

niezwtocznie poinformuje o niej za po6rednictwem poczty elektronicznej (na adresy email

wszystkich Oferent6w).

Wszystkie koszty zlyiqzane z Rrzygotowaniem i zto2dniem oferty orcz zawarciem umowy

ponosi Oferent,,a w przypadku modyfikacji lub uniewa2nienia njniejszego postqpowania i

nieudzielenia zarh6wienia Oferentom nie przysfugujq z tego tytutu 2adne roszczenia.

Zamawiajqcy zastrzega, 2e niniejsze zapy-tanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepis6w

kodeksu cywilnego.

DODATKOWE INFORMAOE: .
Osoba do kontaktu :.lwona Ractawska, e-mail.

zArAczNrK:

- zatqcznik nr L Formularz ofertowy,

- zalqcznik nr 2 O6wiadczenie

: raclawska@ipo.waw.pl

dr in2. Kry tof Bojdol
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Zatqcznik nr 1

cRzP/tPo/EA/37 /.Le

(nazwa i adrei, ei-mait Wykonawcy) '. 
Zamawiajqcy:

; Sie6. Badawcza tukasiewicz -

I nstytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol 5
' O 3-236Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Na podstawie zapytania ofertowego nr CRZP/|PO/EA/37/t9 podejmujq sie wykonania
przedmiotu zam6wienia zgodnie z dobrq praktykq, wiedz.q, obowiqzujqcymi przepisami oraz

na le2ytq sta r'an no6ciq sklada m ofertq
Oferujemy wykonanie zam6wienia wg kodu odpad6w za 1-.kg :

a/ 07 OI04*
Warto6i netto ............ zt

VAT............2t

WartoSd brutto...... zt

b/ 15 03 03*
Warto6i netto .........21

VAT.........2t

WartoS6 brutto.........zt
c/16 03 05*
Wartoii netto .........zl

VAT...............2t

WartoSi brutto.........zt
d/ 16 05 06*
Warto66 netto ........,21

VAT........2I , .
WartoSi brutto.........zf :

L. OSwiadczamy, 2e cena podana powy2ej jest.niezmienna w okresie realizacji przedmiotu
zam6wienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w zwiqzku z realiza$q
przedmiotowego zam6wienia. Zamawiajqcy zastrzega, ie wartoS6 usfugi nie moie
przekroczy6 50 000,00 zl za calofiC przedmiotir zam6wienia.

2. Zobowiqzujemy siq, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczqcia i zakofczenia
realizacji zam6wienia w terminie do dnia 31 stycznia 2O2O r.

3. Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wienia uzupefniajqcego.
4. O5wiadczamy,2ezapoznali6my siq z przedmiotem zam6wienia i nie wnosimy jakichkolwiek

zastrzeLei do mo2liwo6cijego realizacji oraz zobowiqzujemy siq do wykonania przedmiotu
zam6wienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przezTamawiajqcego, okre5lonymi w
opisie przedmiotu zam6wienia .



5. Oswiadczam, 2e spetniamy warunki udziafu 'w postqpowaniu, odpowiadajqce
przedmiotowi zam6wienia:

posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dziatalno6ci

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

dysponujemy odpowiednimi zdolno6ciami technicznymi lub zawodowymi.
6. O6wiadczamy,2e'zdobyli5my wszelkie informacje, kt6re byty potrzebne do przygotowania

oferty oraz, 2e wycenili6my wszystkie elementy niezbqdne do prawidlowego wykonania
zam6wienia.

7. O6wiadczamy,2e uwa2amy siq zazwiqzanych ofertq przez 30 dni od terminu sktadania

ofert, wyznaczon ego przez Zamawiajqcego.

(miejscowoii i doto) , ( pod pis oroz' pi e czqtka Wykonawcy)

Zalqcznik do formularza oferty:

Wypis z rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

"i(



Talqczniknr 2

cRzP/tPo/EA/37lLs

( pi e cz qi fi r m ow a wy ko n qw cy )

' o5wtRoczrrute

Sktadajqc ofertq w zapytaniu ofertowyni na wyton.ienid Wyko,nawcy usfug w zakresie ochrony

przeciwpo2arowej dla lPO.w WarszaWie oiwiadczam, 2e:

a) nie podlegam wykluczeniu z postQpowania na podstawie art. 24 ust L pkt L2-23 ustawy PZP,

b) nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie art.24 ust.5 pkt 1,2,4i8 ustawy PZP.

(pieczq6 i podpis osoby uprawnionej do sktadania

. o6wiadczeri woliw imieniu Wykonawcy)


