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. Prace badawczorozwojowe i wdroże
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potzeby bezpieczeństwa
chemicznąo, bezpieczeństwa i obrc
nności kąu oraz prŻemysfu w zakresie:
środkÓWochrony roślin, produktół bio
bójczych, preparatolv weterynaryjnych,
mateńałów wybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i raportóW dla śr ochrony roślin i subst'
czynnych.

PL-J-753t8t2018
. vl/ytwarzanie analitycznych wzorców

substanc.li organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBRA PMKTYKA
LABOMTORYJNA

-KIG'-, g:"-łx:Jl c HEM lcŻN YcH

. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

o Badania właŚciwości frzykochemicznych,

badania pozostałości, badania zacho-
wania się badanej substancji w wodzie,
glebie i powietrzu, bioakumulac.ia, bada-
nia skuteczności działania produktów

biobÓjczych'

AKREDYTACJA PCA

AB 374
w obszarach badań:
. MateriałÓW Wybuchowych, pirotechni

cznych i środkÓW stŻałowych'

. Bezpieczeństvva chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatóW chemicznych oraz ochrony
pzed elektrycznością statyczną'
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Polslta

Zamawiający:
lnstytut Przemysłu organicznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

Warszawa, dn. L9.02.2019 r.

cRzPl.PolEAlzlLs

zAPRoszENlE Do zŁozENlA oFERTY

oPls PRZEDMloTU ZAMóW!ENlA:
Część pierwsza

Próbnik skrzynkowy osadóW dennych typu EKMAN ( powierzchnia

opróbowania ŻŻ5 cm2 ) wraz z żerdziąo długości L,5 m - szt 2
Część druga

Siatki planktonowe, wielkość oczek Ż5 _ 40 pm , średnia Wlotu 400 mm,

długość siatki L000 m Wraz z cylindrem na próbkę i zaworem - szt 5

Część trzecia

Batometr ze stali nierdzewnej , średnica 81 mm, pojemność 1000 ml

(firma Brjrkle lub równoważna) - szt 1

Część czwarta
Krążek Secchiego, z taśmą z podziałką centymetrową (min. długość
podziałki: 1,5 m) - szt 1

Część piąta

Sita do bentosu, średnica oczek 250 pm, prostokątne - szt 10

Dostawa na koszt Wvkonawcv pod adres: lnstvtut Przemvsłu

organiczneeo. oddział w Pszczvnie. ul. Doświadczalna 27. 43_200

Pszczvna

oPIs WARUNKóW UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU
W postępowaniu o udzielenie zamóWienia publicznego mogą wziąc 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.

TERMlN REALlzAcJl ZAMóW!ENtA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia do dnia 15.03.2019 r.

OPIS PRZYGOTOWAN IA OFERTY:

]-' oferent powinien przygotować ofertę osobno dla każdej części na formularzu ofertowym

załączonym do niniejszego zapytania_Załącznik Nr 1.

2. 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 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

MlEJscE oRAz TERMlN SKŁADANlA oFERT:

L ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem:

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

raclawska@ipo.waw.pl lub

b. Poczty/kuriera lub dostarczona osobiście na adres: 03-236 Warszawa, ul' Annopol 6,

budynek administracyjny, pokój L2L (liczy się data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28.02.2079 r do godz. LL.00.

W temacie maila lub na kopercie należy zamieścić informację: ,,oferta do zaproszenia, znak

sprawy cRzP/lPo/E^/ŻlIg dla lnstytutu Przemysłu organicznego". W treści maila lub na

kopercie należy zamieścić informację: ,,Nie otwierać zatączników do dnia 28.oŻ'Żol9 r do

godz. L1.00" lub ,, Nie otwierać do dnia Ż8'oŻ'2oL9 r do godz. 11.00''
2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

3. oferent może przed terminem rozpatrywania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

4' W toku badania i oceny ofert Zamawiający może ządać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

lNFoRMAcJE DoTYczĄcE WYBORU NAJKoRzYsTNIEJszEJ OFERTY:

L. Kryterium oceny oferty:

Cena - 1,OO %

Ż. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najnizszą cenę.

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz

za pośrednictwem poczty elektronicznej.



RozLIczENtE PRZEDMloTU ZAMÓW|ENlA :

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie

od powied nio sporządzony przez Strony protokół zd awczo-od biorczy.

zAsTRzEżEN!A:

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

modyfikacji lub uniewaznienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez

wybrania którejkolwiek z ofert, jak równieŻŻądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o

których mowa w art. 705 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

oferentów).

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy
ponosi oferent, a W przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i

nieudzielenia zamówienia oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów

kodeksu cywilnego.

DODATKOWE !NFORMACJE:

osoba do kontaktu : lwona Racławska, e-mail. : raclawska@ipo.waw.pl

ZAĘCZNlK:
- załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

h)Z



Załącznik nr 1

1RZP/tPO/EA/z/rs

(nazwa i adres, e-moil Wykonawcy)

Zamawiający:
lnstytut Przemysłu organicznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

FORMULARZ oFERTY (dla częśc!.........)

Na podstawie zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz nalezytą starannością i
składam ofertę na dostawę :.''.......'.....'.
oferujemy wykonanie zamówienia za :

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

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

L. oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna W okresie realizacji przedmiotu
zamówienia i obejmuje wszystkie koszty ( w tym dostawę do oddziału lPo w Pszczynie ),
jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 marca 2ot9 r.

3' oświadczamy, Że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy
jakichkolwiek zastrzeżeń 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
przed miotowi 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.

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

(miejscowość i data) (podpis oraz pieczqtko Wykonowcy)


