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. Prace badawczGrozwojowe i Wdroże-
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potzeby bezpieczeństwa
chemicznąo, bezpieczeństwa i obro-
nności kąu orz pzemysłu w zakresie:
Środkówochrony roślin' produktów bio-
bÓjczych, preparatÓw Weterynaryjnych,
materiałów wybuchowych i lekkie.| syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i rapońóW d|a śr' ochrony roślin i subst'
czynnych.

PL-J-7531812018
. WytwaŻanie analitycznych wzorców

substancji organicznych w postaci

czystE i w roztworach.

DOBRA PRAKTYKA
LABORATORYJNA

ĘA
. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

r Badania vdaściwości fizykochemicznych,
badania pozostałości, badania zacho-
wania się badanej substancji W Wodzie,
glebie i powietrzu, bioakumulacja, bada-
nia skutecznoŚci działania produktóW

biobÓjczych'

AKREDYTACJA PCA

AB 374
w obszarach badań:
. MateriałóW Wybuchowych, pirotechni-

cznych i środków strzałowych.

. Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatÓW chemicznych oraz ocbrony
pzed elektrycznością statyczną

KONCESJA MSWIA
nr B - 036/2003

Nr J-753/8/201 I

INSTYTUT PRZEMYSŁU oRGAN lczN EGo
03-236 Warszawa
e-mail: ipo@ipo.waw.pl

ul. Annopol 6

www.ipo.waw.pl
tel. + 4822 88 41 200
fax + 4822811.07 99

Polslra
Warszawa, dn' Ż7 .03'2019 r.

Zamawiający:
l nstytut Przemysłu organ icznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

zAPRoszENlE Do zŁożENn oFERTY

oPls PRZEDMloTU zAMóWlEN!A:
Przedmiotem zamóWienia jest przygotowanie, Ważenie, pakowani,

odbiór, przekazanie (transport) oraz utylizacja przeterminowanych

chem i ka l iów laboratoryjnych, odczyn n i ków chemicznych

o następujących kodach :07 0L 04* ; 16 03 03*; 16 03 05*; ].6 05 06*,

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienie obejmuje dwa etapy:

l etap - rozpoznanie odczynników, spakowanie produktóW

chemicznych, uprzątnięcie pomieszczeń, załadunek na środki

transportu.

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

wystawienie Karty przekazania

CPV - 90.s2.00.00-8 ; 90.52.30.00-9

oPts WARUNKÓW UDzlAŁU W PosTĘPoWANtU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć

udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące Warunki

odpowiadające przedmiotowi zamóWienia:

L. 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

zawodowymi.
technicznymi lub

Na potwierdzenie spełniania powyższych WarunkóW Zamawiający żąda

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia.
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4. Posiada wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce

odpadami (BDo) wystawion e przez Marszałka właściwego województwa.

TERMlN REALtzAcJt zAMóWlENlA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia do dnia 28 czerwca 2019

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

].. oferent powinien przygotować ofertę 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 kazdej stronie adnotacją ''Za

zgodność z oryginałem'' i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

MlEJscE oRAz TERMIN SKŁADANlA OFERT:

1. oferta 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 121 (liczy się data wpływu)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2019 r do godz. 10.00,

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

sprawy cRzP/lPo/E^/7/19 dla lnstytutu Przemysłu organicznego". W treści maila lub na

kopercie nalezy zamieścić informację: ,,Nie otwierać załączników do dnia 03.04'2019 r do
godz' 10.00" lub ,, Nie otwierać do dnia 03.04.2019 r do godz. 10.00"'

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 żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

!NFORMACJE DoTYczĄcE WYBORU NAJKoRzYsTNlEJszEJ OFERTY:

1. Kryterium oceny oferty:
Cena - I00 %

7a najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę. Do
obliczenia wartości oferty Zamawiający przyjmie orientacyjną Wagę odpadów dla :

16 05 06* - L2 000 kg; 16 03 05* - 1500 kg; 16 03 03* - 1000 kg; 07 01 04'r - 1500 kg
2. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie orazza
pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. lnformuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami' 7firmą,ktora
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przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. od decyzji zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.

RozLtczENtE PRZEDMtoTU zAMóWlEN!A :

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 Karta Przekazania odpadu, wg faktycznej wagi każdego rodzaju odpadu.

zAsTRzEŻENtA:

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 równieŻ Żądania, 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 złozeniem oferty oraz zawarciem umowy
ponosi oferent, a W przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i

nieudzielenia zamówienia oferentom nie przysługują z tego tytułu zadne roszczenia.

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

kodeksu cywilnego.

DODATKOWE !NFORMACJE:

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

ZAĘCZNIK:
- załącznik nr ]. Formularz ofertowy,

DYR,EKTOR
]NSTYTUTu PRZEMYsŁu
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Załącznik nr 1

cRzP /tPo/EA/7 /Ls

(nazwa i adres, e-mailWykonawcy)

Zamawiający:

lnstytut Przemysłu organicznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

Na podstawie zapytania ofertowego nr 1RZP/lPo/E^/7/79 podejmuję się wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz
należytą starannością składam ofertę
oferujemy wykonanie zamówienia wg kodu odpadów za L kg :

a/ 07 OL 04*
Wartość netto ............ zł
VAT'.'...'.'...zł
Wartość brutto.''... zł
b/ 16 03 03*
Wartość netto ...'.....zł

VAT.........zł

Wartość brutto.........zł
c/16 03 05*
Wartość netto .........zł

VAT...............zł

Wartość brutto.........zł
d/ 16 05 06*
Wartość netto .........zł

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

1. oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna W okresie realizacji przedmiotu
zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że wartość usługi nie może
przekroczyć 50 000,00 złza calośĆ przedmiotu zamówienia.

Ż. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zamówienia w terminie do dnia 28 czerwca 20L9 r.

3. oświadczamy,żezapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy jakichkolwiek
zastrzeżeń do mozliwościjego realizacji oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przezZamawiającego, 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.

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

(miejscowość i data) (podpis oraz pieczqtka Wykonawcy)

Załącznik do formularza oferty:

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


