OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAMOWIENIE ZDZIr,DZINY NAUKI
Numer postępowaniaz

617 ID 12019

ZAPROSZENIE DO Zł.OŻF,NIA OFERTY
Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
REGON: 000288521
NIP: 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: Magdalen a Czajka
tel. 81 7184 539
e-mail : czajka.magdalena@imw. lublin.pl
1. TRYB UDZIELENIA

ZAMÓwrrNrł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o któĄ mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa 29 sĘcnia
2004 r. - Prawo zarlówień publicznych (tekst jednolity - Dz.|J. z20I5 r., poz.2164 zpóźn. zm., dalej
jako ,,PZP"), tj. słuZąca wyłączńe do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub

nie słaZą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej sfuzącej
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosźów badańlub rozwoju.
Postępowanie o zamówienie publiczne jest zńązanę
realizacją badń naukowych o wartości
nieprzekraczającej wyrżonej w złotych równowartości kwoty, o któĘ mowa w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8PZP.
Podstawa prawna ogłoszenia to art.30a ustawy z dnia 30 kwietnia2010 t. o zasńach finansowania
nauki (tekst jednolity -Dz.U. z2016,poz.2045 zpóźn. zm., dalejjako ,,Ustawa").
rozwojowych, które

z

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: Zakap i dostawa odczrynników.

3. TERMIN WYKONANIA

ZAMÓwrnNrł.

1) Dostawa do 1 4 dni od dnia ńożeńa zamówięnia przez Zamawiającego.
2) Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

4.

WYMAGANIA STA\ilIANE wYKoNA\ilCY.

ZamawiĄący nie stawia wymagń wobec Wykonawcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta powinna być sporządzonaw formie pisemnej na formularzu, którego treśó stanoń Zńącznik
Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) orazpowinna zawietŃ numer postępowania, którego doĘczy.
2) Oferta powinna zawier ać następuj ące informacj e :

a) dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe, NIŁ REGON
oruz wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z bezpośrednim numerem telefonu i
adresem e-mail;
'
b) cenę brutto oraz wartośó brutto całej
c) termin realizaqi zamówienia;
d) informację o kosźach dostawy;
e) termin obowią.zywania oferty.

oferty)
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ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
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3) Oferta musi byó tak skalkulowana, aby zawietała całkowitą cenę rcalizacji przedmiotu zalnówienia
za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawieraó wszystkie elementy cenotwórcze
realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie kosźy Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in.
transpoń z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opŁaty oraz
ewentualnę pozostałe elementy. Ustalona wartośćmusi gwarantować pełne wykonanie zakresu
obj ętego przedmiotem zamówienia.
4) Cena winna byó wyrażona w ńoĘch polskich. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a
Wykonawcą dokonywane będą w polskich złoĘch.
5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiąku
podatkowego zgodnie zptzepisarni o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowią7ek
rozliczyÓ zgodnie zĘmi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego) czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstaniauZamawiającego obowiąku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczeńe będzie prowadzió do jego
powstania, orazwskazując ich wartośó bez kwoty podatku.
6) Oferta wrazzzńącznikalrti powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) Kńdy Wykonawca może ńożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całośćoferowanego
przedmiotu zamówienia.

6. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY.
Kompletna oferta podpisana przęz osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.

7. WARUNKI

PŁATNoŚcr

w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od dnia
ottzymańa od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury orazpo dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
2) Za dziefizapłaty uznĄe się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamańającego.
1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone

8. INFORMACJA

o sPoSoBIE POROZUMIEWAIIIA.

) Wykonawc a może przekazywaó Zamawiającemu informacj e, oświadczeńa, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu;
b) faksem na nr (81) 7184496;
c) pocztą przesyłką kurierską
d) osobiście w Kancelarii, mieszczącej się w siedzibie Zarnawiającego.
2) Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Ieżeli zaś
wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawtający będzie przesyłń informacje,
zawiadomienia i oświadczeniapod adres, wskazany w ofercie.
3) W korespondencji Wykonawca zobowiryany jest do kńdorazowego powoływania się na numer
1

postępowania.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OF,ERT
1)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający możę żądać od Wykonawców wyjaśnieńdostyczących

treścińożonych ofert w określonlrm przęz siebie terminie.
2) Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogąelektronicznąlub faksem.

10.

KRYTERIA OCENY OFERT
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1) Ptzy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamańający będzie kierować się kryterium: cena 10O%.

2)

Za najkorzystniejszą zostanie vznana oferta, która przedstawia nĄńższą cenę, po spełnieniu
wYmagń Zamańającego okreŚlonych w niniejszym zaproszeniu do ńożenia oferty, a w
szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.

11.

WYKLUCZENIE wYKoNA\ilCY

I) zanawiaj ący wykl ucza z udziału w po stępowaniu wykonawc ów, którzy
a) nie ńożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym pruezZamawiającego terminie;
b) nie vlykazali spełnienia warunków udziałl1 w postępowaniu.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
:

ODRZUCENIE OFERT

12.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
l) zostŃańożonapo upĘwie terminu składania ofert.
2) jej treśó nie odpowiada treścizaptoszenia do ńożeńa oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przęz Zamawia1 ąc e go .

13.

I]NIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie nakńdymetapie oraz gdy:
1 ) nie zostarrie złożona żadna oferta;
2) wszystkie złożoneoferty zostanąodrzucone;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przevlyższa kwotę, jaką Zamawiający
zarriqza ptzeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwięksryó do
ceny najkorzystniej szej oferty.
4) Zarnawiający złezygnuj e z zakupu;
5) postępowanie obarczone jest wadą która uniemożlivłiazawarcię umowy zgodnie zprawem.

1,4.

TERMIN I F,ORMA SKŁADANIA OFERT

1) Oferty należy w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godziny 12.00
a) składaó w wersji papierowej w siedzibie Zamawtającego osobiścielub zapomocąpełnomocników

lub
b) przesłaó

w wersji papierowej na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublino z dopiskiem Kancelaria otaz wskazaniem numeru

postępowania na kopercie lub
c) przesłać na adres :czajka.magdalena@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) OterĘ pruesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Za ofertę przesłanąpo terminie uznaje się ofertę, która:
a) została dostarczona do siedziby Zamawiającego po terminie, o któryłn mowa w pkt. l, ńezależnie
od tego czy Wykonawca dostarczał jąosobiście czy za pośrednictwem innych podmiotów;
b) zostałaprzesłanaw wersji elektronicznej w ten sposób, izZamańający mógł sięzapoznń z jej
treściąnajwcześniejdopiero po terminie, o któryn mowa w pkt. 1.

15.

TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORSTWA

Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z udzielenrem zamówienia z dziedziny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietrria 1993 t. o rwa\czariu
nieuczciwej koŃurencji (tekst jednolity - Dz. |J. z 2003 r., Nr l53, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli
podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia nie później niż ptzed zawarcięm umowy o
wykonanie tego zamówienia, zasttzeg!, że ńe mogąbyć one udostępniane.
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE\ryYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wYborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców,lłórzy nie wykazali
sPełniania warunków udziału w postępowaniu określonychw ogłoszeniu, ofertach odrruconych z
Powodu niezgodnoŚci ich treŚci z v\rpaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi
wYkonawców za PoŚrednictwem poczty elektronicznej oraz poptzez urieszczeniÓ-informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.

17. KLAaZaLA

INF,ORMACYJNA o PRZETWARZAMU DANYCH osoBowYCH

1. Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego
20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.

2,

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

e-mail:
szczupakowski. artur@ imw. lublin. pl
3. CeI przetwarzania danych jest zwiryany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
z dziedziny nauki.
4. Podstawą prawną przet:warzartia danych jest art. lit Rozporządzenia Parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznychw zrłliązklzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przópływu
takich danYch orazuchylenia dyrektyvry 95l46lWE (ogótne rczporządzenie o octlronie aan_yctr).
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończeńa postępowania o
udzielenie zamówieńa,
6. Informujemy o prawie do żądania od administratoradostępu do danych osobowych dotyczących
osobY, której dane dotyczą ich sprostowania, lub ograniczeniaprze,twarzania, z zastrzeŹęńĆmiz
skorzystanie z ptawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresió ńezgodnym z
ustawą P4p oraz ńe może naruszaó integralności protokołu oraz j ego zńączników.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym

6

określonym w

przepisach ustawy

c

prp, zwięanym z

udziaŁem

w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikająz ustawy Pzp.
9. Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, któr;rm
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 styczńa 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.IJ. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej ,,ustawa Pzp".
10.Informujemy,iż nie przysfuguje Pani/Panu w związluz art. t7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo
do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia dartych osobowych, o którym
-Ó*u *
art. 20 RODO, na Podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawąprawną ptzetwarzartia Pani/Pana danych osobówych jest art. 6 ust. 1
lit. c RoDo.
11. Pracownicy ptzetwarzający dane osobowe nie korzystajązmechanizmów zańomaĘzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik2 Załącznik do postępowania nr 617lDl2019
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