OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - ZAMOWIENIE ZDZIEDZINY NAUKI
Numer

postępowania:

35tDl2020

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: Marta Lemieszek
tel. 81 7184 5l3
e-mail : lemieszek.m arta@imw.lublin.pl

l,..

TRYB IJDZIF,LE,NIA ZAMÓwrnNrł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia29
śyczńa
2004 t. - Prawo zamowień publicznych (tekst jednolity
Dz. LJ. z 20li r., poz. 2tó4 z późn. ,,rr., dul"i
jako ,,PZP"), tj. służącav,ryłączńe do celów prac badawczych, eksperyńentalnych,
,ra,rt o*yór, tut
rozwojowYch, które nie słuzą prowadzeniu przez zamawiające§o produkcji masowej Śłuzące1
osiągnieciu rentowności ryŃowej lub pokryciu kosźów badńluL rońoju.
PostęPowanie o zamówienie publiczne jest zńryane
realizacją badń naukowych o wartości
niePrzelłaczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoĘ, o łdre3 mowa * p.".piru.h
wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8PZP.
Podstawa Prawna ogłoszenia to art. 30a ustawy zdnia 30 kwietnia2010 r. o zasadach
finansowania
nauki (tekst jednolity -Dz.IJ. z2016, poz.2045 zpóźn. zm., dalejjako
,,Ustawa'').

z

2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówieniajest: Zakup i dostawa odcrynników.
Zad,ania 1-2

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1) Dostawa do 2l dni od dnia złożeniazamówienia przezzamawiającego.
2) Dostawa w dni roboczew godzinach od 7.30 do 15.00.

4. WYMAGAI\"IA STAIVIANE wYKoNA\ilcY.
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

5. oPIs sPosoBU PRZYGOToWA|1-IA OFERT.
1) Ofeńa Powinna byó sporządzonaw formie pisemnej na formularzu, którego treść
stanowiZałączntkNr 1 do
niniej szego ogłoszenia, oraz powinn a zawięrać numer postepowania, łtore!'o
doĘczy.
2) Ofertapowinna zawierać następujące informacje:
a) dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe, NIĘ REGoN
oraz
wskazanie osobY do kontaktu w sprawie oferty wrzzbezpośrednim numerem telefonu
i adresem e_mail;

b) wartośćbrutto całej oferty;
c) termin r ealizacji zamówienia;
d) termin obowią,zywania ofeĄ;
e) informację o kosźach dostawy.
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3) oferta musi bYÓ tak skalkulowana, aby zawierałacałkowitą
cenę realizacji przedmiotu zamówi enia za
cĘ
zakres i czas realizacji zamówienia. C.rru muri
""ńń"rrty
ńierue
*."y.tti"
cenotwórcze
realizacji
zamówienia, w szczególnoŚci: *rry:tĘ".
lorrty w|r.onu*"y rĆali,z,cji zamówienia (m.in. transport z
ubezPieczeniem, transPort w suchYm lodzie),
,y:r. wi,,il"rawc}, podatki, opłaty oraz ewenfualne
pozostałe
elemenĘ, Ustalona wartoŚÓ musi gwarantowaó półn"."/tonanię
zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
nozt i";;;i^finansowe nięĘzimawiającym
a w}konawcą

') ffi,ff'"bofi#'fri.T ;ł;ł:łpotsr'icr,,

5) JeŻeli zostanie zŁoŻona oferta, ito...j wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiąku
-o
Podatkowego zgodnie z Przepisami póaa*u oo towa.Ów i usfug,
Zamiwiający w celu oceny takiej
ofertY dolicza do Przedstawionej *
ceny podat.u."g tow*ńl
który miałby obowiąek
{.j
rozliczYĆ zgodnie ztYmi
".łog,
PrzePiiami. wytoru*"a,tłuarią. or..tę, inro*,r.;.
Zamańającego, czy
wYbór ofertY będzie ProwadziĆ do powstani auZamańającl,g"
podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
"uÓ*iąń
tur swiaac
zenił tędzie ptowadzić do jego
powstania, otazwskazując ich wartośó beŻ
kwoty podatku.
6) oferta wraz z zŃącznikami powinrra zostać poapisana
przęzosobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
złózYć tYlk'o jedną ofertę, która musi obejmowaó
całośóoferowanego

'lf.rjl,HTffi?.#:e

6. WYKAZ DOKUMENTÓw,

"rłxrn MAJĄ DosTARczYĆ wYKoNA\ilCY.

kompletna oferta podpisana przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli
Wykonawcy.

w

imieniu

7. TERMIN PŁATNOŚCI
wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania od wykonawcy prawidłowo
wYstawionej faktury oruz
Po dokonaniu 9{lioru p.""a-ioto umowy potwierdzonego protoko łem
zdawczo_
o

dbi orc 4ym po dp i sane go pr zez pr ze dstawi

cie

l

i

Zu^;ńa".!ł Wykonu*.y.

8. INFoRMACJA o sPosoBIE PoROZUMIEWANIA.
1) WYkonawca moŻe PrzekazYvvaĆ Zamavłiającemu
informacje, oświadczerria, pytania oraz
dokumenty w
terminie najPÓŹniej 3 dni Przed terminem składania
ofert w postaci elektronńznej na adres wskazany w
zaproszeniu;

2) ZamawiającY będzie kontaktował się z Wykonawcą
w postaci elekhonicznej lub faksem. Jezeli
zaśwskazane
sPosobY komunikacji będą niemożliwe,. Zamańiajicy
będzie przesyłń informacje, zawiadomienia i

oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
3) W koresPondencji WYkonawca zóbowiązarlyjest
__

do kńdorazowego powĄwania się na numer
poĘpowania.

9. WYJAŚMENIA TREŚCI OFERT
1)

W toku badania

i

ocenY ofert Zamaw,lający może żądaó od

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w określonym ptzez siebióierminie.
2) Procedura uzuPełniania dokumentów odbywaó
się będzie drogą elektro nicznąLub faksem.

10.

KRYTERIAOCEI\rYOFERT

1) Prry wYborze najkorąystniejszej ofer$ Zamawiający
będzie kierowaó się kryterium : cena l00oń.
2) Za najkorąlstniejszą zostanie uznana ofertą
ttoru i.""o.,?*]" najńższącenę, po s|ełnieniu
wymagań
w niniejszym zaproszeniu do ńożenia;f..ty,' i *""r"r"gólności

3:ffiI,?tr::fuHTf.*"h

11.

dotyczących

WYKLUCZENIE WYKONAWCY
lnstvtut nłledVcvny Wsi.im. Witolda chodźki
ul. JaczewsKiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81 -71 8-44-oo,'fax 81 -7 47 -86-46
www.imw. lublin.pl, e-mail: imw@imw.lublin.pl

|)

7,amawiający wyklucz a z udziaŁu w postępowaniu
Wykonawców, ktorzy:
a) nie złoŻYli ŻądanYch dokumentów w wyznaczonyln przez
Zamawiającego terminie;
b) nie wykazali spełnienia warunków ud,ziału* po.tępo*uniu.
^.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje ,ię ,u od."u.oną,

12.

ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
l) została złożonapo upływie terminu składania ofert.
2) jej tr.eŚÓ nie odPowiada treŚci zaproszenia do złożenia
ofeĘ oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionęmu przez Zamawiającego.

13.

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

zamawiający lnoże uniewaznić postępowanie na kazdym
etapie oraz gdy:
1 ) nie zostanie złożortażadnaofefia;
2) wszystkie złożonęofefty zostanąodrzucone;
3) cena najkorzYstniejszej ofertY |ub oferta. z najniższą ceną przewyższa

kwotę, jaką Zamawiający zamierza
sfinansowanie zamówienia, chyba że''będzió mógł
tę kwotę zwiększyć do ceny
naj korzystn iej szej ofeĄ.
4) Zamawiająey zrezygnuje z zakupu.
PrzeznaczYĆ

14.
1)

TERMIN

na

I

FORMA SKŁADANIA OFERT

oferly należy w terminie do dnia 12-02-2020 r. do godziny
12,00:
a) składaĆ w wersji PaPierowej w siedzibie Zamawiłjącego
osobiścielub zapomocąpełnomocników

lub
b) przesłaó

w wersji papierowej na adres: InsĘtut Medycyny Wsi im.
Witolda Chodźki, uI.
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem Kancelaria
oraz
wskazaniem
numeru
postępowania na kopercie
c) przesłać na adres lemieszek. marta@imw.lublin.pl podpisany skan.

|) OterĘ przesłane po terminie

nie będą rozpatrywane.
3) Za ofertę przesłanąpo terminie ,rnuj",ię orertę, ńJruia) została dostarczona do siedziby Zamańającego po terminie,
o którym mowa wpkt. l,ńezależńe
od tego czY WYkonawca dostarczń.jąorouisń
Ćry ,upośrednictwóm innych podmiotów;
b) zostŃaPrzesłanaw wersji elektronióinej w ten ,porou,
i" zń"iii:ą"y'-ogł sięzapoznać z jej
treściąnajwcześniejdopiero po terminie, o którym mowa
w pkt. 1.

15.

TAJEMNICAPRZEDSIEBIORSTWA

Zamawiający nie udostępnia informacji związanych
z udzielentem zamówi enia dziedziny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia16 kwietnia t993 t. o mvalczańlł
nieuczciwej koŃurencji (tekst jednolity
z2003., N, l53,poz. 1503 zpóźn.zm.), jeżeli
-Dz.TJ.
Podmiot zainteresowanY wykonaniem zamówienia nie później niz' prr"A
zawarciem umowy o
wykonanie tego zamówi enia, zastrzegł, żenie mogą
być one udostępniane.

z

16,

INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OF,ERTY

o

wYborze najkorzYstni9j9zej oferty, wykluczeniu,z postępowania
wykonawc ó*, ktaroynie wykazali
sPełniania waruŃÓw udziaŁa w
Postępowaniu. ot<reston}ch. w ogłos r"ńr, ofertach odtnrconych
z
Powodu niezgodnoŚci ich treści *yńug*iami okreśronymi * oło.""niu,
Zamawiający zawiadomi

'

lnstvtut Medycvnv Wsi im. Witolda Chodźki
ul, Jaczewsklego 2, 20-090 Lublin
81 -7.1 8-44-00, tax 81 -7 47 -86-46
WWW,imW.lublin.p|, e-mail: imW@imW.lublin,pl

tel,

wYkonawców za PoŚrednictwem
Pocźy
oruz poptzęz vtnieszczeńe informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej ,gódrri" z _elektronicznej
Ustawą.

t7,

KLAUZIJLA INF'ORMACYJNA O PRZEhWARZANIU DAl[ycH
osoBowycn

1, Administratorem DanYch jest Instytut Medycyny Wsi im. Witotda
Chodżki,ul. Jaczewskiego
20-090 Lublin, NIP

7

1

20

1

037 8t,

REGON óoózóssz

r

2, FuŃcję InsPektora ochrony Danych pełni p. paweł Wierzba,
adres
pawęi.wierzba@o2"pl
3, Cel Ptzetwarzania danYch jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia

'

2,

.

e-mail:

publicznego
zdziedziny nauki.
4, Podstawą Prawną Przetwaruania danych jest art. 6 lit c Roąporz
ądzenia parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 z aiiazl kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzYcznYchw zvvirykuzPrzetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu
takich danYch oraz uchYlenia dyrektywy g5l46/WE(ogólne
rozpoLądzenie o ochronie danych).
5, Dane osobowe będą Przechowywane w czasie: ł lat od dnia zakoń czenia
postępowania o
udzielenie zamowienia,
6, InformujemY o Prawie do żądariaod administratorudostępu do danych osobowych
dotyczących
osobY, której darre dotycząich sprostowania, lub ogranicŻiniupo"t*ń^ia,
zzasttzeżeńemiż
skorzYstanie z Ptawa do sProstowania nie może-skutkować ^zrnianą*yrrir..,
postępowania o
udzielenie zamówienia Publicznego. ani złnianąpostanowień
umowy w zakręsie ńezgodnym z
ustawą PzP otaz nie może naruszać inlegralnościprotokofu
oraz je:go'zJączników.
7, InformujemY o Prawie wniesienia skargi do organu nadrorcrćgó - p.!"..u
Urzędu ochrony
Danych Osobowych.
8, InformujemY, że Podanie danych osobowych jest obowiąkowym
wymogiem ustawowym

określonym przepisach

prp,

ustawy
ańązńym z udzińem
w PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicrn"go. Konsekwencje
niepodania otoesiorrycł,

danych v,rynikają z ustawy Pzp.
InformujemY, iŻ odbiorcami PaniPana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o urt. s oi* *t.96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych (Dz. IJ.
2Oń;." ;;r.-iiZqTifr *l,
dalej ,,ustawa Pzp'o.
10, Informuj emY, iŻ nie Przysługuje Pani/Panu w złłiązku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo
do usunięcia danYch osobowych, prawo do przenos zenia
iarry"h ;.;;;Óch, o którym mowa w
art' 20 RODO, na Podstawie art. 21 RODO prawo sp."e"i*u,
wobec prz ętwarzania danych
osobowYch, gdy ż podstawą p rawną pruetwarzaniapanińa;
J;Y.h;;;owych j est art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
11, PracownicY PrzetwarzającY dane osobowe nie korzystają
zautomatyzowanego
^rv 'l lsglvlrrąlJ'vw'ut'i
' J l z mechanizmów
Podejmowania decyzji w tym profilowania.

9,

r

Załącznik 1 Formularz ofertowv
ZŃącznlkT ZŃącznik do postępowania nr 35lDl2020

*p5d*y,Pd{uŹtą
DYREKToR

proJ. nzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk

lnstvtut Medycynv Wsi im. Witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2,20-0gO Lublin
tel. 81 _71 8-44-00 , fax 81-747-86-46

www.imwlublin.pl,

e-mail: imW@imw.lublin.pl

