OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - ZAMOWIENIE ZDZIEDZINY NAUKI
Numer postępowa niaz
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44

tD 12018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
REGON:000288521
NIP: 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: Magdalena Matysiak-Kucharek
tel. 81 7I 84 547
e-mail : matysiak.m agdalena@imw.lublin.pl
1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.
Przędmiotem zamówienia jest dostawa, o której mowa w afi. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy
zdnia29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.
U.
z
zOIi
poz,
r.,
2164
z poźn, zm., d,alej
jako ,,PZP"), tj. służącawYłącznie do celów prac badawczych,
eksperyńentalnych, .rutrko*y"t tut
rozwojowYch, które nie słuzą prowadzeniu ptzez zamawiające§o produkcji masowej
Śłuzącei
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów bad,ańt"6,oJ*o;
".
PostęPowanie o zamówienie publiczne jest związane z realizacją badań
naukowych o wartości
niePrzekraczalącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o t<tórÓ; mowa * p.r.piruch
wydanych
na podstawie art. l1 ust. 8 PZP.
Podstawa Prawna ogłoszenia to ar1. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia2010 r.
o zasadach finansowania
nauki (tekst jednolity - Dz.lJ . z 2016, poz. 2045 z poźn. zm., dalej jako
,,fJstawa'').

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań
objętych projektem
,Udział nanomateriałów w modulacji procęsu przejścianabłonkowo-mezńchy-atrregó,;ako cźynnika
warunkuj ącego progresj ę nowotwo r ów'' (Zad,anie l
)

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
1) Dostawa do 28 dni od dnia złożeriazamówienia przezzalnawiającego.
2) Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

4. WYMAGANIA STAWIANE wYKoNAwCY.
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta Powinna bYÓ sPorządZonaw forrnie pisemnej na formularzu, którego
treśćstanowi ZałącznikNr l do
niniejszego ogłoszenia, oraz powinn a zawięrać numer postępowania, które§o
doĘczy.
2) Ofefta powinna zalvięraó następujące informac.je:
a) dokładne dane WYkonaWcY składającego ofeftę, w tym m.in. dane teleadresowe,
NIĘ REGoN oraz
wskazanie osobY do kontaktu w sPrawie ofefiy wrazzbezpośrednim numerem
telefonu iadresem e-maiI;

b) cenę brutto oraz wartość brutto całej ofeĘ;
c) termin realizacji zamówienia;
d) informację o kosztach dostawy;
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e) termin obowiązyrvania oferty.
3) Ofefta musi bYÓ tak skalkulowana, aby zawierŃa całkowitą cenę realizacji przedmiotu
zamówi enia za caĘ
zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie eńmenty
cenotwórcze realizacli
zamówienia, w Sz)ZególnoŚci: wszystkie kosźy Wykonawcy rializacji zamówienia
(m.in. transport z
ubezPieczeniem, transPort w suchYm lodzie), ,yŚt Wytonawcy, podatki,
opłaĘoraz ewentualne pozostałe
elementY, Ustalona waltoŚĆ musi gwarantować pełne wykonanie-rui....u
oU;ęi"go przedmiotem zamówienia.
4) Cena winna bYc wYrażonaw złotych polskich. Rozlicienia finansowe miiiry-zamawiającym
a Wykonawcą
dokonywane będąw polskich złoĘch.
5) JeŻeli zostanie złożonaoferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ptzepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiającv w celi oceny takiej
ofertY dolicza do Przedstawionej w niej ceny podatek od towarń i usług,
kńy miałby obowiązek
rozliczYĆ zgodnie ztYmi PrzePisami, Wykonawca, składając ofertę, inforlnuje
Ża^a-iaiącęgo, czy
wYbór ofertY będzie Prowadzió do powstania u Zamawiająclgo obowiązku podatkowego,
wskazując
nazwę (rodzaj) towatu lub usługi, których dostawa lub śńiadczenil będzie prowłzić
do jego
powstania, orazwskazując ich wartośćbez kwoty podatku.
6) Ofeńa wraz Z załącznikami powinna zostac podpiiana przez osobę (osoby)
uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) KaŻdY WYkonawca możę złożyctylko jedną oferlę, która musi obejmować
całośćoferowanego
przedmiotu zamówienia.

6. WYKAZ DOKUMENTOW, JAIilE MAJĄ DOSTARCZYĆ wYKoNAwCY.
Kompletna oferta podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli
Wykonawcy.

w

imienirt

7. WARUNKI PŁAT|{oŚcr
1) WYnagrodzenie zostanie wypłacone w formie przelewu bankowego w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania
od WYkonawcY Prawidłowo wYstawionej faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy
Potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisaneg o przez przedstawic ieli Zamawrającego
i
Wykonawcy.

2) Za dzień zaPłatY uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.
1) WYkonawca moze PrzekazYwaĆ Zamawiającemu informacje, oświadc
zenia, p5Ąania orazdokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w,up.orr"niu;
b) faksem na nr (81 ) 7 184496;
c) pocztą przesyłką kurierską;
d) osobiście w kancelarii, mieszczącej się w siedzibie zamawialącego.
2) ZamawiającY będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej
lub faksem. Jeżeli zaśwskazane
sPosobY komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłił
informacje, zawiadomienia i
oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
3) W koresPondencji WYkonawca zobowiązany jest do każdorazowego powoĄrvarria
się na llumer postępowania.

9. WYJAŚNIENIATREŚCI

OFERT

l) W

toku badania i ocenY ofert Zamawiający może żądac od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści
złożonychofert w określonym przez siebie tenninie.

2) Procedura uzuPełniania

10. KRYTERIA
l)

clokLrmentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

OCENY OFERT

PrzY wYborze najkorzYstniejszej

ofeĘ

Zamawiający będzie kierować się kryerium: cena l00oń.
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2) Za najkorzYstniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę, po spełnieniu
wymagań
Zamawiającego okreŚlonYch w niniejszym zaproszeniu do złożęniaoferty,- a w'szczególności
dotyózących
przedmiotu zamówienia.

11.

WYKLUCZBNIE WYKONA\ilCY

1) zamawiający wyklucz a z udziału w postępowaniu wykonawców, ktorzy:
a) nie złożYli żądanYch dokumęntów w wznaczonym przez Zamawiającego terminie;
b) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12.

ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
I) została złożonapo upływie terminu składania ofeń.
2) jej treŚĆ nie odPowiada treścizaproszenia do złożenia ofeĘ oraz opisowi
przedmiotu zamówienia
przedstawio nęml' przęz Zarnawiaj ącego.

13.

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie oraz gdy:
1) nie zostanie złożonażadna oferta;

2) wszystki e złożoneofeĘ zostaną odrzucone;
3) cerra najkorzYstniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza
PrzeznaczYĆ na sfinansowanie zamówienia, chyba żę będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny

naj korzystn iej szej ofeĘ.
4) Zamawiający zrezygnuje z zakupu;
5) PostęPowanie obarczone jest wadą która uniem ożliwia zawarcie umowy zgodnie z prawem,

14.

TERMIN

I

FORMA SKŁADANIA OFERT

1) oferty należy w terminie do dnia 12.12.2018 r. do godziny 12.00
a) składaĆ w wersji Papierowej w siedzibie Zamawiijącego osobiścielub zapomocąpełnomocników

lub

b) PrzesłaĆ w wersji papierowej na adres:

Jaczewskiego

InsĘtut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

2, 20-090 Lublin, z dopiskiem Kancelaria oraz wskazaniem

postępowania na kopercie lub
c) pr zesłac na adręs matysiak. ma gdalena@imw.lublin. pl podpisany skan.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Za ofeftę przesłaną po terminie uznaje się ofertę, która:

numeru

:

a)

została dostarczona do siedzibY Zamawiającego po terminie, o którym
mowa w pkt. 1, niezależnie od tego
czY WYkonawca dostarczał ją osobiścieczy zapośrednictweln innycIl podmiotów;
b) została Przesłana w wersji elektronicznej w ten sposób, iz Zamawiający mógł
się zapoznaćz jej treścią
najwcześniej dopiero po terminie, o którym mowa w pkt. l.

15. TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORSTWA
ZamawiającY nie udostępnia informacji związanych z udzięleniem zamówienia
z dziedziny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwe.j konkurencji (tekst jednolity
-Dz,. IJ. z2003 r., Nr l53, poz. 1503 zpoźn. zm.), jeżeli
zainteresowanY
wYkonaniem zamówienia nie poźniej niz^ przed, zawarciem umowy
Podmiot
o
wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, żę nię mogąbyć one udostępniane.
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16. INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIBJSZEJ OFERTY
O wYborze najkorzYstniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawc ów, którzy nie wykazali
sPełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odr.ucoiy"h ,
Powodu niezgodnoŚci ich treŚci z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiad,omi
wYkonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poptzez umieszczenió informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.

17. KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem

Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki, ul. Jaczewskiego 2,
20-090 Lublin, NIP 712010378l, REGON 000288521"

2- Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Szczupakowski, adres

3.

szczrrpakorvski. arlur@imw. lubl in.pl

e-mail:

Cel Przetwarzania danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
z dziedziny nauki.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest aft. 6 lit c Rozporządzenia parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwiętnia 2016 r.-w sprawie ochrony osób
flzYcznYchw związkuzptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przópływu
takich danYch oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozpoiządzenie o o"t roiie aurry"t
5. Dane osobowe będą Przechowywane w czasię: 4 \at od dnia zakończenia postępowania;.o
udzielenie zamówienia,
6. InformujemY o Prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osobY, której dane dotYczą ich sprostowania, lub ograniczeniaprzeiwarzania, z zastrzęŹeniem
iz
skorzYstanie Z Prawa do sprostowania nie moze skutkować'zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w źakresie nieźgodnym z
ustawą PzP oraz nie moze naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikow.
7, InformujemY o Prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.
8. InformujemY, żę Podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy p.p, związanym z
udziałęm
w PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają zustawy Pzp.
9. InformujemY, iz odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 8 oraz art.96 ust. 3
ustawy z
dnia 29 stYcznia 2004 r. * Prawo zamowięń publicznych (Dz.lJ. z 2017 I. poz. 1579
i 2018),
dalej ,,ustawaPzp".
10. Informuj emy, iż nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. I7 ust. 3 lit.
b, d lub e RoDo prawo
do usunięcia danych osobowych, prawo do przenos zenia danych osobowych, o którym
*Ó-u *
aft, 20 RODO, na Podstawie art. 21 RODO prawo ,prr..i*rr, wobec przetwarzania
danych
osobowYch, gdYŻ Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobówych jest
ar1. o ust. t

1l,

lit" c

RoDo,

PracownicY Przetwarzający dane_osobowe nie korzystają
podejmowania decyzji w tym profilowania.

z męchanizmów

ZŃącznik 1 Formularz oferlowy

Załącznik2 Załączntk do postępowania nr 944lDl20l8
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