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Zamawiajqcy:

Siei Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol 6 l

03-236 Warsziwa

ZAPROSZENIE DO ZI.OZENN OFERTY

{ 
oPts PszEDMtoru zAM6wtENtA:

Przedmiotem zam6wienia jest przygotowanie, wa2enie, pakowanie,

odbi6r, pfzekazanie,(transport) oraz utylizacja przeterminowanych

chemikali6w laboratoryjnych, odczynnik6w chemicznych

o nastQpujacych koda.ch : 07.01.06*; 16 03 03*; 16 03 05*; 15 05 06*,

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

Zam5wieni"e o,pejmuje dwe etapy:

I etap - rozpoznan:ie odczynnik6w,wa2enie, spakowanie produkt6w

chemicznych, uprzatniecie pomieszcze6, zatadunek na Srodki

transportu.

ll etap J, zabezpieczenie odpad6tv do transportu, transport, utylizacja,

wystawieniq Ka rty przekazania

{d!

CPW - 90.52.00.00-8 ; 90.52.30.00-9

t
O OPIS WARUNK6W UDZIATU W POSTEPOWANIU

W postqpbwaniu o"udzieienie zam6wienia publicznego moga wziad

udziat Wykonawcy, kt6rzy spefniaja nastqpujqce warunki

odpowiadajqce przedmiotowi zam6wienia:

1,. posiadaja kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia

dziatalno5ci zawodowej, o ile wynika to z odrqbnych przepis6w;

2. sq w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do

wykonania zam6wienia;

3. dysponujq odpowiednimi zdolnoSEiami technicznymi lub

zawodowymi.
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Na potwierdzenie spetniania powy2szych warunk6w Zamawiajqcy 2qda zlo2enia przez

Wykonawcq o6wiadczenia.

4. Posiadq wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce

odpadami (BDO) wystawion e przez Marszatka wla6ciwego wojew6dztwa.

Zamawiajqcy po uprzednim powiadomieniu mailowym zaleca przeprowadzenie wizji

lokalnej.

TERMIN REALIZAOI ZAM6WIENIA:

Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania zam6wienia do dnia 17 lutego 2O2O r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent powinien przy$otowa6 ofertq na formularzu ofertowym zatqczonym do

niniejszego zapytania - Zalqcznik Nr L.

2. Oferta powinna:

- byi opatrzona pieczqtka firmowa;

- posiadai datq sporzqdzenia; l
- zawierai 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

zgodno6i z oryginafem " i pod pisane przez. u powa2nionego przedstawiciela Wykonawcy.

MTEJSCE ORAZ TERMTN SKIADATn OFERT:

1. Oferta powinna byi przeslana za po6rednictwem:

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

lub

b. Poczty/kuriera lub dostarczona osobi6cie na adres: 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6,

budynek administracyjny, pok6j 120 (liczy siq data wptywu)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia L6.0L.2020 r do godz. L0.00,

W temacie maila lub na kopercie nale2y iamie6ciC informacjq: ,,Oferta do zaproszenia, znak

sprawy CRZP/IPO/FA/02/20 dla Sieci Badawczej tukasiewicz - lnstytut Przemysfu

Organicznego". W tre6ci maila lub na kopercie nale2y zamieicid informacjq: ,,Nie otwierai
zalqcznik6w do dnia !6.0!.2020 r do godz. 1O.OO" lub ,, Nie otwiera6 do dnia L6.OL.2O2O r

do godz. 10.00".

2. Oferty zto2one po terminie nie bqdq rozpatrywane,

3. Oferent mo2e przed terminem rozpatrywania ofert zmienii lub wycofai swojq ofertq,

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdai od oferent6w wyja6nief

dotyczqcych treici zfo2onych ofert.

TNFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNTEJSZEJ OFERTy:

1. Kryter:ium ocenyroferty: 1

Cena - lOOo/o
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Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najni2szq cena, kt6ra bqdzie sumE
wyszczeg6lnionvch kod6w za tkg odpad6w .

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi oferent6w pisemnie orazza
poSred n ictwem poczty elektron icznej.
3. InformujQ, 2e zaproponowane ceny bqdq por6wnane z innymi ofertami. Z firmq, kt6ra
przedstawi najkorzystniejszq ofertq zostanie podpisana umowa. Od decyzjizamawiajqcego
nie p rzyslugujq Srod ki bdwotawcze.

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA :

Wynagrodzenie bqd2ie platne przelewem bankowym z rachunku Zamawiajqcego na

rachunek Wykona'wcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia dorqczenia
Zamawiajqcemu prawldtowo 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 niniejszeg6 postqpowania, zamkniqcia postqpowania bez

wybrania kt6rejkolwiek z ofert, jak r6wni.e2 2qdania, w przypadku wystqpienia przesfanek,

o kt6rych mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, uniewa2nienia umowy zawartej w drodze
postqpowania. W pr.yp.qdk, podjqcia jednej z powy2szych decyzji, Zamawiajqcy

niezwioczni€ poinformuje o niej za po6rednictwem poczty elektronicznej (na adresy email

wszystkich Oferent6w).

Wszystkie koszty zwiqzane z pqygotowaniem i zfo2eniem oferty oraz zawarciem umowy
ponosi Oferent, a w irzypadku modyfikacji lub uniewa2nienia niniejszego postqpowania i

nieudzielenia zb'm6wienia Oferentom nie przystugujq z tego tytutu 2adne roszczenia.

Zamawiajqcy zastrzega, 2e niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepis6w

kodeksu cywilnego.

DODATKOWE TNFORMACJE:

Osoba do. kontaktu : lwona Ractawska, l-mail. : raclawska@ipo.waw.pl

ZAI{CZNTK:

- zatqcznik nr L Formularz ofertowy,
- zatqcznik nr 2 O6wiadczenie

DYREKT

tr tnz KfZ

Strona 3 z 3



Zafqcznik nr 1

cRzP/tPo/FA/02/20

(nazwa i odres, e-mailWykonawcy)

Zamawiajqcy:

Siei Badawcza tukasiewicz -

I nstytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol 6

03-236 Warszawa

'I FORMULARZ OFERTY

Na podstawie. zapytania. ofertowego nr CRZP/IPO/FA/02/20 podejmuje sie wykonania
przedmiotu zam6wienia ziodnie z dobrq praktykq, wiedzq, obowiqzujqcymi przepisami oraz
nale2ytq stara n no6ciq slttq'da m ofertq
Oferujemy wykonanie zam6wienia wg kodu odpad6w za L kg :

a/ 16 03 03*
Wartoii netto .........21

VAT.........2I 
s

'"' 
WartoSi brutto.........zl
b/16 03 05*
Warto6i netto .........A1

vAT.............../t
Warto6i brutto.........zt i',

c/ 16 05 06*
Warto56 netto .........21

VAT.-.....2t

Warto66 brutto.........zf ':
dl / 07 0L 08*
Warto5i netto .........21

VAT........21 .
Wartoii brutto.........zt

1,. O6wiadczar.ny, 2e cena podana powy2ej lest nierrienna w okresie realizacji przedmiotu
zam6wienia i obejmuje wszystkie koszty; jakie ponosi ZafnawiajAcy w zwiqzku z realizaQE
przedmiotowego zam6wienia. ZamawiajEcy zastrzega, ie wartoS6 uslugi nie moie
przekroczy6 50 000,00 zl za calofit, przedmiotu zam6wienia.

2. Zobowiqzujemy siq, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczqcia i zakoriczenia
realizacji zam6wienia w terminie do dnia L7 lutego.2020 rl

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

zastrze2e6 do mo2liwo5cijego realizacji oraz zobowiqzujemy siq do wykonania przedmiotu
zam6wienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przezZamawiajqcego, okre6lonymi w
opisie przedmiotu zam6wienia .



5. O5wiadczam, 2e spelniamy warunki .udziatu w postqpoWaniu, odpowiadajqce
przedmiotowi zam6wienia:

posiadamy odpowiednie kompetencje [ub uprawnienia do prowadzenia dziatalno6ci
zawodowej, o ile wynika to z cidrqbnych przepis6w;
jesteSmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania
zam6wienia;

- dysponujemy odpowiednimi zdolno6ciami technicznymi lub zawodowymi.
6. O5wiadczamy, 2e zdobyli6my wszelkie informacje, kt6re byiy potrzebne do przygotowania

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

7. O6wiadczamy,2e uwa2amy siq za.zwiqzanych ofertq przez 30 dni od terminu sktadania
ofert, wyznaczonego przez Zamawiajqcego.

0

(miejscowoii i data) (podpis oraz pieczqtka Wykonawcy)

I

Zalqcznik do for.mularza oferty:

Wypis z rejestru bazy danylh o produktach i opakowaaiach oraz gospodarce odpadami (BDO)

\



Zalqczniknr 2

cRzP/tPo/FA/02/20

(pie czqi fi rmowa wyko n awcy)

OSWIADCZENIE

Sktadajqc ofertq w zapytaniu ofertowym na wytonienie Wykonawcy uslug w zakresie utylizacji odczynnik6w

chemicznych dla Sieci Badawczej tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego w Warszawie o6wiadczam,

2e:

a) nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na.podstawie art. 24 ust 1, pkt L2-23 ustawy PZP,

b) nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.

4

Miejscowo6i.........,.... dnia ......:... 2020 roku.

(pieczqi i podpis osoby uprawnionej do sktadania
oSwiadczeri woli w imieniu Wykonawcy)


