OGŁOSZENIE o ZAMO§r/IENIU - ZAMO§rIENIE ZDZIF'DZINY NAUKI
Numer postępov/a nia:

391 /D / 2021

Z^PF(OSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiaiący: Ins§tut Nledycvnv Wsi im. §ilitolda Chodźki
ul. Jaczerr.skiego 2, 20-090 I-ublin
REGON:0002BB521
NIP: 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: N{arta Andres-N{ach
tel. 81 1lB4 549
e-mail: andres.marta@imw.lublin.pl

1.

TRYB UDZIELF.NIA ZAMOWIENIA.

Przedmiotcm zamórvienia jest dostarva, o której mowa §, aft. 4d ust. 1 pkt 1 ustaw\, z dnia 29 stycznia 2004
t. - Prarvo zamórvień publicznvch (tekst jednolin-- D". Il. z,201,5 r., poz.2161 z póź,n. zm., dalej jako
,,PZP"), tj. słuząca rvr-łącznie do celórv prac badarvczvch, ekspenmentalnvch, naukovT ch lub rozwolorvl,ch,
któte nie służąptolł,adzeniu przez zamawiającego produkcji masorvej służącejosiąlnicciu tentrlrvności
rynkorł,cj lub pokn,ciu kosztów badań lub rozrvoju.
Postęporvanie o zamórvienie publrczne jcst zwląz^ne z reallzaclą badań naukorq,ch o wattoŚci
nieprzekraczaj+cei lwrażonej rv złowch rórvnorvattości krvo§, o którci mowa rv przepisach r,rT,dan1 ch na
prldstau.ie art. 1,1, ust. 8 PZP.
Podstarł,a pfawna ogłoszcnia to aft. 30a usta,,łry z dnla 30 krvictnia 2010 r. o zasadach finansorł-ania nauki
(tekst jednolin. - l)z. IJ. z 2016, poz. 2015 z poźn. zm., dale) jako ,,Llstarva").

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO\uENIA.
Pzedmiotem zamówrcnia jest Zal<lry i dostawa matedałów zaż:yvva|nych niezbędnych do teallzacii
badań obiętych projektem pt. ,rOcena własciwościneutoptotekcyinych otaz wpĘwu na
w piloka{pino\ń,ym
neutogenezę pochodnei kwasu 2-Q,5-dioksopitolidyno-1-ylo)-2-pfopanov/ego
modelu padaczki u myszy".

Zadańe1

3. TERMIN WYKONANIA ZA\IDWIENIA.
1) Dostar.va do 21 dni od dnia

złc>żenta zamówienia

2) Dostawa rv dni robocze w godzinach od 7.30 do

ptzez 7,ama**iajĄcego.
15.00.

4. §il\,MAGANIA STAWIANB §/YKONA§/CY.
Zamarr,-iającr nie stawia rwmagań lvobec \\lkonawcy.

5. OPIS SPoSOBU PRZYGOTO§/ANIA OFERT.
1) Oferta powinna b}.ć sporządzona w forrrrie pisemncj na for:rnularzu, którego tteśćstanowi Załącznlk Nr 1 do
nirriejszego ogłoszenia, oraz porrinna zalvietać numef postepowania, którego dotr,czy.

2) Ofena powinna zawtęrać następujące informacje:
a) dokładne dane \\'vkonawcv składającego ofertę.w

§-m m.in. dane teleadresorve, NIP, REGON oraz wskazarric
numetem telefonu i aclresem e-mail;
rvraz
z
bezpośrcdnim
w
sprawie
ofertv
do
korrtaktu
osoby

lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
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b) wartośćbrtrtto całej ofer§;
c) termin reall,zacJt zarnowien:la;
d) termin oborł-iązlłvania oferĘ;
e) infotmację o kosztach dostau1,.
3) Oferta musi br.ć tak skalkulorvana, aby zarvicnła całkowitą ccnę realtzacjr przedmioru zamórvienia za caly zakres i
czas rea|l,zacli zamó*ienia. Cena musi zawierać rvszvstkie elemenw cenot§/ófcze rcaIizacli zamówicnia, sszczególnrlści: rł,szystkie koszt1 \\tkonawcv realiz,acli zamówienia (m.in. ttansport z ubezpieczeniem, tfansport w
suchl.1n iodzie), zl.sk \\'r,konawc1., podatki, opłary- ofaż ewentualne pozostałc clemenĘ. Ustalona rvartośćmusi
€łwaf

antować pel ne wykonarrie zakresu obj ętego przedmiotem zamówienia.

4) Cena winna bvć uryrazona w zło§,ch polskrch. Rozliczenia finansolve międzr. 7amaxliającym a \\'vkonawcą
dokonl.wane będą w polskrch złotyclr.

do porvstania u 'Zamarvlającego obo\\,1ązku
podatkowego zgodrue z przępisarń o podatku od towarćlw i usług, Zamawia)ąc\ w celu ocenr- takiej
oferfi dollcz,a do przcdstau-ionej w nie] cenv podatek od torvarów i usług, który miałb), obou,iązek
roz\iczyc zgodnie z qrri przepisami. Wvkonawca, składajac ofettę, infotmuje Zamalvtalącego, czy lwbór
ofet§, będzic prowadzić do powstanta u Zamar.łrającego obowiązku podatkowego, lvskazu)ąc l1azwę
(rodzaj) towafu lub usługi, któł-ch dostarva lub świadczcnie będzie prolvadzić do jego porvstania, oraz

5) Jeżell zostanic zŁoz,otla oferta, którcj uT,bór ptowadziłbv

wskazując ich v-artośćbez krvot1 podatku.
6) Ofeta \yraz z załączntkami porvinna zostać podpisana przez osobę (osob1) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu \Wykonawcv.
7) I{ażdv \Wykonarvca moze złożycn-lko jedną ofertę, która musi obelmować całośćofetorvanego
przedmi, lru zamówienia.

6. WYKAZ DOKUMENTO§7, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ wYKoNAwCY.
I{ompletna oferta podpis^na ptzez osobę (osobr) uprarvnionc do składania oświadczeń u,oli rv imieniu \\f konarvct,

7. TERMIN PŁATNOŚCI

rv terminie do 30 dni od dnia otrzl,mania od \\'1,konarvcv ptaw,idłou,o
rq,stawionej iaktut1, ot^z po dokonaniu odbioru przedmiotu umo\łJ potwietdzonego protokołem zdawczoc>dbiorczl m podpisarrep;o ptzez ptzedstav,icieli Zamawiającego i \Ękonawcv.
\\'1.n^*rodr.nie zostanie w\płacone

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.

l)

\\'l.konav,ca nloże przekazyvać Zamaxiającemu informacje, oświadczenia, pytania otaz c]oktrmen§- rv terrninie
nalpoźntej 3 dni przed terminem składania ofett rv postaci elektronicznej na adtcs wskazan\- lv zaproszcnitt]

2)
3)
4)
5)

rv postaci elektronicznej na adres wskazafl1l

11r

7,aproszenr:u;

faksem na nr (81) 1178 646;

pocztą, przesvłką kuderską
<lsobiście rv l(ancelarii, mieszczącej się rv sicdzibie Zamawlającego.
)) ZanańĄąc1, będzie krlntaktor,,.al się z \\'vkonawcą w 1,1ostaci elektronicznej lub iaksem.,]eżelr zaślvskazane
sposobv komunikacji będą niemożlil.vc, Zarnarł,iajĄcv będzie przesvłał irriormacjc, zawiadomienia i oświadczenia pod
etłres. rr-skazan\ \\, {,[t,rcię.
3) \X'koresporrclerrcji \\il,korr^.".n zobowiązanl, jest do kazdorazorrrego porvołr,rvania się na nltmcr pclstępcrrr,enie.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1) \\'tokLl badarria i ocen\-ot-ert Zamarłraj4cv może żądać od \\r,konaw-córv rłl,jaśnieńdotvczącr-ch tteścizłozon\,ch
rlfert

w-

określont,mprzez siebie tetminie.

2) Procedura uzt4lełniarria dokumentórv

10.

odbrł-u,ać się będzie drogą

elektronicznąlub faksem.

KRYTERIA OCE}§Y OFERT

lnstńut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
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l)

2)

Przl. rrryborze najkozl.,stniejszej ofert1, Zamzxviającl,będzie kierolvać się kn,tetium: cena
'l,a na.ikorz\,stniciszą żostanic tlzlltna oferta, która przedstarria najnizszą cenę,
'Zamarviaja.cego okrcślonychw niniejsz1
przt,dnliottL zlmólvier l ir.

11.
I)

m zaptoszcniu do złożenia ofertr., a w

1009'o.

po spcłnicniu lłr-magań

sżcżególnoścido§czącvch

WYKLUCZENIE§rYKoNAwCY

'lamar,wając,_v

rłr,klucza z udz,ialu w postępowaniu \\-r,konarvcólv, któtzt,:
a) nie z,Ir.żyll, ządanych drlkllmentórvw\łf-znacżonvfi1 pt7ez Zamarr-ra,jącego rcrmirric;
b) nie rłr-kazali spełnierria rvan_rnkćlrl, udziałlr r,,, postępol,vaniu,

2) CXcnę

12.

\\,'r.konarvcy rłl,klr-rczonego uznaje się za odrzrrc<lną.

ODRZUCENIE OFERT

Zamarviającv r>drzuci oiettę rv przlpadku gdl,:

1) zostala zlożona po upłprłetermintl skladania ofert.

2) jej ttcśćnie odpor.viacla treścizaptoszenia do z,łożenlaofer§ oraz opisclwi przedmiotr,r zamórvicnia
przcds tawionemu plzeż Zanrarviającego.

13.

UNIE§rAZNIENIE POSTĘPO§/ANIA

Zan,iawiającv mozc unielvażniĆ postępolvanie na kazclr-m etapic oraz gdv:

1) nie zostanie zlożona żadna <>fctta,

2) rvszl stkic złożoneoferĘ zostaną rldrzucone;
3) cerra najkorzvstnicjszej ofern- lub oferta z nalniższą ceną pfzewyzsza krvrltę, ioką Zanarx,talącr zan^ięrza
przcznacz.l-ć na silnansorvanie zamriwienia, clrlba ze będzie m<igł tę klvotę zwiększyf d6, cen\: na,ikorzl-stnicjszej
ofert_r,.

4)

/,atnltxvialĄcv zrezvgnuje z zakupu.

14.

TERMIN

I

FoRMA SKŁADANIA oFERT

1) Oferty należy §I teminie do dnia 31-05-202l t. do godziny 12,00:
a) składać w v/efsii papierovie' w siedzibie Zamawnj1cego osobiścielab za pomocą pełnomocników lub
b) przesłać w wefs'i papiefo§iei na adtes: Instytut Medycyny lWsi im. §7itolda Chodźki, ul.

2,

20_090
postępo§ra nia na kopetcie

Jaczewskiego

c)
d)

Lublin, z dopiskiem l(ancelada otaz wskazaniem numeru

przesłać na adres
andres .tnafta@irnw.lublin.pl podpisany skan.

2) Oferty przesłane po tefminie nie będą rozpatrywane.
3) Za ofertę przesłaną po tenninie uznaje się ofcrtę, która:
a) została d<lstarczclna do sicdzibr, Zamarr-iająccgo po terminic, o którf,m 1Tlo\\,a \v pkt. 1, niezalcznie od
teE]o czy Wl,k6rror".a d<lstarczał ją osobiścieczy za pośredructwcm innvch podmiotórr.;
b) została przesłana \\i \\,efs,ii elektronicznej rr", ten sposób, iż'Zama,wiającl. mogł się zapclz,nać z jej treścią
nair.vcześlriej clopicto po tetminie, o któn-m mowa rv pkt. 1.

15. TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORST§7A

z adzięIentem zamó§/ienla z dziedztny nauki
fozumieniu
ustawy
z dnl;- 16 kwietnia 7993 r. o zwalczańu
stanowiących tajemnicę ptzedsiębiofstwa v/
nieuczciwei konkurencji (tekst jednolity -Dz.IJ. z 2003 f., Nt 153, poz. 1503 z poźn. zm.), jeżell, podmiot
zaintetesowany wykonaniem zarrriwteńa ńe poźńej ńż pued zaw^tcrerr' umo§ry o wykonanie tego
zamówieńa, zastrzegł, że ńe mogą byĆ one udostępniane.
Zamavłiaiący nie udostępnia informacii z;wtęatych
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybotze najkorzystniejszej ofetty, wykluczeńa z postępowania wykonawców, któruy nie wykazali
spełniania warunków ldziaLa §/ postępo§ianiu okteślonych w ogłoszeniu, ofettach odzuconych z powodu
niezgodności ich treścizwymagańami okteślonymi w ogłoszeniu,Zamawtający zawiadomiwykonawców za
pośtednictwem poczty elektronicznej onz poprzez umieszczenie infotmac1l, w Biuletynie Informacji
Publicznej zgodnie z U sta,wą.

O

17. KLAUZaLA INFORMACYJNA
1.

2.
3.
4.
5.

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Ins§rtut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090
Lublin, NIP 7120l03781, REGON 000288521.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail: iod@inw.lrrblin.pl
Cel przetwarzania danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z
dziedziny nauki.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

dnia 27 kwietnia 2016 t, w sprawie ochrony osob ft4tcznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechow;.wane w czasie: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

(UE)

201616'19

z

zamówienia,
Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych doĘczących osoby,
któĘ dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczeniaptzetwarzania, z zastrzeżęniem iż skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszaó integralności protokofu oraz jego załączników.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, zwiryanym zldziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępnion a zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia ż9
sĘcznia2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawaPzp".
10.Informujemy,iż nie przysługuje Pani/Panu w związku zart. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art,20
RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzaniaPant/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.
11. Pracownicy przefłarzający dane osobowe nie korzystają z mechaniznów zautomaĘzowanego
podejmowan ia decy zji w tym profi lowania.

6.

KToR

Załączńk 1 Formularz

DY l{ E
,,,lllitl ltledycyny Wsi im. \!itolda
Chodźki

ofertow-\,

'Załącz,ntk 2 Załączruk do postępolvania nr

391,

/D /2021,

D/"

prot' nzw, dr hob, n. med,
Lech
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