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OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - ZAMOWIENIE ZDZIEDZIII-Y NAUKI

Numer postępowa niaz

48 l LtD 12020

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 Lemięszek
tel. 81 7184 513
e-mail : lemieszek.m arta@imvł.lublin.pl

1. TRYB UDZIELENIA

ZAMÓwrnNrł.

Przedmiotem zamówięnia jest dostawa, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia}9 styczrua
2004 t. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -Dz.IJ. z2OI5 t.,poz.2164 zpóźn.rm., da|ei
jako ,,PZP"), tj. służącavłyłączniedo celów prac badawczych, eksper;rmentalnych, naukowych lub
rozwojowych, które nie słuZą prowadzeniu przęz zamawiającego produkcji masowej słuzącej
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosźów badańlub rozwoju.
Postępowanie o zanówienie publiczne jest nńązane
realizacją badń naukowych o wartości
nieprzekracząącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych
napodstawie art. 11 ust. 8PZP.
Podstawa prawna ogłoszenia to art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia2Ot0 r. o zasadach finansowania
naŃi (tekst jednolity -Dz.U. z20l6,poz.2045 zpóźn. zm., dalejjako ,,Ustawa'').

z

2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: Zakap i dostawa: Pojemniki do zamrażania CellCamper 12 otworów
na krioprobówki 1,0 lub 2,0 Nr kat.2-37021szt.
Zad,anie 1.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA.
1) Dostawa do

2l dni

od dnia ńożenia zamówienia przezZamawiającego.
2) Dostawa w dni roboczew godzinach od 7.30 do 15.00.

4.

WYMAGANIA sTA\ilIANE wYKoNA\ilcY.

Zamawiający nie stawia wymagń wobec

Wytonńcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAMA OFERT.
1) Oferta powinna byĆ sporządzona w formie pisemnej na formularzu, którego treśćstanowi ZńącznikNr 1 do
niniejszego ogłoszenia, oraz powinna zawierać numer postepowania, którego doĘczy.
2) Ofertapowinna zawieraó 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) wartośó brutto całej oferty;
c) termin realizacji zamówienia;
d) termin obowiąrywania ofeĘ;
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e) informację o kosźach dostawy.
3) Oferta musi bYĆ tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówien ia za caĘ
zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji
zamówienia, w SzczególnoŚci: wszystkie koszĘ Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport
z
ubezPieczeniem, transPort w suchym lodzie), zysk Wykonawc}, podatki, opłaty oraz ewentualne pożostałe
elementY. Ustalona waltośćmusi gwarantować pełne wykonanie zakresu objęiegó przedmiotem
zamówienia.

4) Cena winna bYĆ wyrażona w ńoĘch polskich" Rozliczenia finansowe między- Zimawiającym a Wykonawcą
dokonywane będą w polskich złotych,
5) JeŻeli zostanie złożonaofefta, której wybór prowadziłby do powstania u ZamawiĄącego obowiązku
Podatkowego zgodnie zprzepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiającv w celi oceny takiej
ofertY dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, kńy miałby obowiązek
rozliczYĆ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, infoimuje ŻamawĄącęgoż czy
wYbór ofertY będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku pódatkowego, *rfuź,r3ą.
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa tuU s*iaaczeniZ bęizie prowadzió do jego
powstania, otazwskazując ich wańośćbez kwoty podatku.
6) oferta wtaz z zńączntkami powinna zostac podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) KńdY Wykonawca może złożyó tylko jedną ofertę, klóra musi obejmowaó całośóoferowanego
przedmiotu zamówienia.

6. WYKAZ DoKt MENToW, JAKIE 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 otrąlmania od wykonawcy prawidłowo
wYstawionej fuktu.Y omz po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy pótwierdzonego protokoień zdawczo_
o db i orcąrm po dp i sane go przez pr ze dstawic i el i zamaw iaj
ące go i wykonawcy,

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.
1) Wykonawca może przekarywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty w
terminie najpózniej 3 dni przed terminem składania ofert w postaci elektronicznej na adres wskazany w
zaproszeniu;

2) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu;
3) faksem na nr (8 I) 74 78 646i

4) pocztąprzesyłką kurierską
5) osobiście w kancelarii, mieszczącej

się w siedzlbie zamavtiającego.
2) ZamawiającY będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksern. Jeżeli zaśwskazane
sPosobY komunikacj i będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informaóje, zawiadomienia i oświad czenia
pod adres, wskazany w ofercie.
3) W koresPondencji Wykonawca zobowiązany jest do kazdorazowego powoływania się na numer postępowania.

9. WYJAŚNIBNIA TREŚCI OFERT
1)

W toku badania

i

oceny ofert Zamawiający może żądaćod Wykonawców wyjaśnień dotyczącyclr treści

złożonych ofeft w określonyrnprzez siebie terminię.
2) Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksern.
10.

l)

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierowaó się kryterium : cena l00oń.
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2) Za najkorrystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę, po spełnieniu wymagań
Zamawiającego określonychw niniejsąlm zaproszeniu do ńożenia ofeńy, a w-srĆregóhości dotyĆzących
przedmiotu zamówienia.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

11.

I)

zamawiający wyklucz a z udziału w postępowaniu wykonawców, kt&zy:
a) nie ńoĘli żądanych dokumentów w w znaczonym ptzęz Zamawiającego terminie
b) nie wykazali spełnienia warunków udziafu w postępowaniu.

;

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12.

oDRZUCEME OFERT

Zamawiający odrzuci ofenę w przypadku gdy:
1) została złożonapo upływie tenninu składania ofert.
2) jej treŚĆ nie odpowiada treścizaproszenia do złożęnia ofeĘ oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przed staw i onem u przez Zamaw iające go.

13.

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawlający może unier,vaznić postępowanie na kazdym etapie oraz gdy:
1) nie zostanie złożonażadnaoferta;
2) wszystki ę złożoneoferty zostaną odrzucone;
3) cena najkorzYstniejszej oferly lub oferta z najniższą ceną przewyzsza kwotę, jakąZamawiający zamierza
PrzeznaczYĆ na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyc do cęny
naj korzystn i ej szej oferty.

4) Zamawiająey zręzygnuje z zakupu.

14.

TERMIN

I FOT{N{A

SKŁADANIA OFERT

1) Oferty należy w terminie do dnia 06-1l,-2020 r. do godziny 12,00:
a) składać w wersji papierowej w siedzibie ZamawiĄącego osobiścielub zapomocąpełnomocników
lub
b) przesłaĆ w wersji papierowej na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, uI.

Jaczewskiego

2,

20-090 Lublin,

z

dopiskiem Kancelaria oraz wskazaniem numeru

po§tępowania na kopercie
c) przesłać na adres
d) Iemiesz ekmar ta@imw. lublin. pl podpisany skan.

2) OferĘ przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Zaofertę przesłanąpo terminie uznĄe się ofertę, która:
a) została dostarczotla do siedziby Zamaitającego po terminie, o klórym mowa w pkt. I,nięzależńę
od tego czy Wykonawca dostarczał jąosóbiście czy za pośrednictwem innych pódmiotó*;
przesŁana w wersji elektronicznej w ten sposób, izZarrnwiający mógł Śię
została
b)
r1"1
"upo"nal,
treściąnajwcześniejdopiero po terminie, o którym mowa w pkt. 1.

15.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

ZamawiającY nie uc}l;stępnia informacji związanych z udzieleniem zamówięnia z dziedziny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz.IJ. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli
podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia nie póżniej niż ptzed, zawńciem umowy o
wykonanie tego zamólvienia, zastrzegł, żę nię mogą być one udostępniane.
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wYborze najkorzYstniejszej ofeĘ, wykluczeniu z postępowania wykonawc ów, którzy nie wykazali
sPełniania warunków udziału w postępowaniu określonychw ogłószeniu, ofertach o&rucoiych
z
Powodu niezgodnoŚci ich treściz Wmaganiami określonymi * ogłor"..,iu', Zanawiający zańóaomi
wYkonawcow za PoŚrednictwem pocńy elektronicznej oraz poprzęz urtieszczęńÓ-informacji
w

Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.
17. KLAUZaLA INF'ORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego

2,
20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.
2. Funkcję InsPektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail: iod@,imw.lublin.p1
3. Cel Ptzetwarzania danych jest związarry z postępowaniem o udziel"ri" ,*óffioiu p.rblfir"go
zdziedziny nauki.
4. podstawą prawrrą przetwarzania danych jest art. lit Rozporzdrerua parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osób
flzYcznYchw zwią7ku zprze$llarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przópływu
takich danYch oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o oc6rŃ" aa"vcrr).
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od, dnia zakończenia postępowania o
udzi e leni e zarnówienia,
6. InformujemY o Prawie do żądańaod administratoradostępu do danych osobowych doĘczących
osobY, której dane dotycząich sprostowania, lub ograniczeniuprr"i**rania, z'zastrzeŹeńĆmiz
-zmianąwyniku
skorzYstanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zlnianąpostanowień umowy w Źaaesie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zńączńków.
7. InformujemY o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczógo - prezesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.
8. InformujemY, że Podanie danych osobowych jest obowiąpkowym wymogiem ustawowym

c

6

określonym w

przepisach ustawy

prp, związartym z

udzińem
w PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych v,rynikĄąz ustawy Pzp.
9. Informujemy, iz odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o-u.t. s otaz art.96 ust. 3 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z 20t7 r. poz. 1579 i 2018),
dalej ,,ustawa Pzp".
10. Informuj emy, iŻ nie przysfuguje Pani/Panu w nviązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RoDo prawo
do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszeniadanych osobow}ch, o którym *ó*u *
art. 20 RODO, na Podstawie art. 2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzańa danych
osobowYch, gdlżpodstawąprawrąprzet:warzariaPani/Pana danych osobówych jest art. 6 ust. 1
lit. c RoDo.
11. PracownicY Przetwarzający dane_osobowe nie korzystająz mechanizmów zaatomńyzowanego
podejmowani a decyzji w tym profilowania.
l

uBoWaźnlenla Dyrektora

lnśtytutu Medye yny Wsi im, Witolda cnodiki

Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załączlltk2 ZŃącznik do postępowania nr 48lllDl2020

Z.ca Dyrektora ds. Medycznych
ł,j

: ,.'..

tlr n,'Ó łęln Mogtlalena Czorkowska
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