OGŁOSZENIE O ZAMO§ruENIU - ZAMOWIENIE ZDZIEDZINY NAUKI
Numer postępo\trańa

4t6 / D / 2021

ZAPF(OSZENIE DO Zł-OŻENIA OFERTY
Zarnalłiający: Instytut
ul. Jaczervskiego

N{cdr,cynr. Wsi im. Witolda

?,

Chodźki

20-090 Lublin

RF]GON: 000288521
NIP: 712-010,37-B1
Osoba do kontaktu: Iionrad Jamka
tel.505515ó2ó
e-mailj amk a.konrad@imrv. lublin.pl

1.

TRYB IJDZIELFjNIA ZAMO§7IENIA.

Przedmiotemzamór,v-ienia jestdostarł-a,októtej mowarvart,'ldust. 1pktlustalł1 zdnia29 s§cznia2001 r.-Prar.vrl
zarnóu,ień publicznr,clr (tekst jednoliw - Dz. IJ. z 2075 I.) poz. 2164 z poźn. zm., dalej jako ,,PZP"), tj. służąca
rr.r-łącznie do celórv prac badarvczvch, eksperymerrtalnl,ch, naukolł1,6[ lub rozlvojorłl'clr, które nie służąptorvaclzeniu
pnez zamawiającego ptodukcji masolvej słuzącej osiąpięciu rcntolvnościn-nkor,vej lub pokn,cru kosztólv badań lr_rtl
tozlvoju.
Postęp<lwanie o zamówienie publiczne jest zńązane z realtzacją badań naukolłl,clr o lvartościnicprzektaczającej
§llfażonei rv złoĘch tównotvartoścr k ł,on, o ktorej mowa w przepisaclr rłr,danl-clr na podstawie att. 11, ust. 8 PZP.
Poclstarva pfawna ogłrlszenia to aft. 30a ustavy z dnta 30 }<lvietnia 2010 r. o zasadach finansowznia nauki (tekst
jednoliq,, - Dz. I]. z 2016, poz. 2045 z poźn. zm,, dalej jako ,,Ustaw-a").

2. OPIS PRZEDMIOTU ZILNIOVIENIA.
Przedmiotem zamówienia iest Zalrlry i dostawa matedałów i odczynników.
Zadańe 1-4
3. TERMIN §rYKONAN

I

^

Z ANID§rIENIA.

dni od dnia złożenia zamów-ienia ptzez Zamaxiaj4cego.
2) Dostarva rv dni tobocze rv godzinach od 7.30 do 15.00.

1) Dostarva do

1r1

4. §rYMAGANIA STAWIANE WYKONA§ilCY.
Zama.*iającv nie starł,ia wlmagań rvobec \\'vkonarvc1-,

5. OPIS SPOSoBU PRZYGOTO§/ANIA OFERT.
1) Oferta porvinna b,vć sporządzona w fotmie pisemnej na forrnularzu, którego treśćstanowi'Załącznlk

2)

Nr

1 drl

niniejszego ogłoszenia, orlz porr-inna zawletaĆ numef postępowania, którego doĘczr-.
Oferta powinrra zarvjerać następlliące informacje:
a) dokładne dane \\,'1,korrarvcy składającego ofertę, w Ę,,m m.in. dane teleadresorve, NIP, RIGON oraz rvskazanie
osobl. c]o kontaktu v, spralvie ofetw wraz z bezpośrednim nr,rmetem telefonu i adresem e-mail;
b) cenę br-utto oraz lvartośćbrttto całej ofett1,;

C) termin realtzacji zamówienia;
d) ir,rfo.,rrra.ję o kosztach dostavry;
e) ternlin oborviązlrr-ania .lfern.
3) Oierta musi bvć tak skalkulorvana,abv zasłicrał,a całkowitą cenę tealizacji przedmlotu zamówienia zz cały zakres i
czas reaizacji zamórvrenia. Cena musi zawietać rvszystkie elementv cenotrvórcze reahzacji zamówien-ia, wszczególności: w-szl,,stkic kosztl \\hkonarvcy rcaltzac]t zamówienia (m.in. transport z \]bezpteczeniem, tfanspolt w
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such1.11 lodzie),

ą,sk \\'},konawc}., podatkl, opław ofaz ewentualne pozostałe elemen§,. Ustalona u,artośćmusi

gwaf antować pełne rwkonanie zakresu obj etego przedmiotem zamówienia.

4) Cena w-inna być rwrazorra w zło§,ch polskich. Rozliczenia finansowe mrędzy Zamaxviającym a \\'1,konarvcą
dokonl.wane będą rv polsklclr zło§ch.
5) .}eżelr zostanie zlożona oferta, którei rwbor ptou,adziłbv do powstania u 'Zamawla'lącego obowiązku
podatkowego zgodrue z przepisaml o podatku od towatórv i usług, Zamawiający rv celu occn1, takici
ofcr§, dollcza do ptzedstawionej rv ruej cenv podatek od tcrrvarórv i usług, któn, miałbr. oborviązek
'\Xl'vkonarvca,
składając ofertę, informuie Zamawiające6]o, czy rłT ,bór
roz]tczyć zgodnie z t},rni przepisami.
ofer§ będzie prowadzić do porvstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, rvskazując nazv-ę
(rodz,aj) towalu lub usługi, któn,clr dostawa lub śrviadczenie będzie provadztć do jcgo porvstania. oraz
w-skazuiąc ich rvartośćbez krvoĘ prldatku,
6) Oferta wlaz z załącznlkami powinna zostać podpisana pnez osobę (osob1,) uprarvnione do składania
ośrviadczeń rvoli lv imieniu lW,vkonawcv.
7) I{azd.y §ilykonawca możę złożs,ctllko jedną ofcrtę, która musi obe,lmorvać całośćoferorvanegcl
pl,zedmioru zrmórvienia.

6. \X/YKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY.
I{ornpletna oferta podpisz-na ptzez osobę (osobl) rrpralvnione do skłaclania ośw-iadczeń

rvcll_i

rv imicniu \\'l-konarvcr-

7. WARUNKI PŁATNoŚcI
1) \\'r.nagrodzenie zostanie 111,płacrlne lv fonnie ptzelew-u bankorvego w terminie do 30 dni od dnia otrzl.mania od
\\'vkonarvc), prawidłov,o lrłstalvionej faknrry oraż po dokonaniu odbioru przedmiotu umo\\ł, ponvicrdzonegcl
protokołem zdarvczo-odbiorczr-m podpisanego przez prz,edstalv,icieli Zana*iająceeo i \{,'1.f,9n".".r.

2) Z"

clzień zapła6, uznaie się dzień obciążenia rachunku bankorvego 7,ama:viającego.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.
1) \\'vkonalvca nloże przekazytvac Zamarl,-iającemu informacje, oświadczenia, pltania oraz dokumenĘ:

a) rł, postaci elektronicznej na adres rvskazanr- s- zaprt.,szeniu;
b) fakscm na nt (81) 7184196;
c) pocztą ptzesyłką kuricrską
d) osobiście lv I{ancelatii, mieszczącej się rr., sicdzibie Zamawiaiącego,

2)

Zamarr-iaiącl- będzre kontaktorvał się z \\-r-konawcą \v postaci clcktronicznej iub faksern. Jczcli zaśrvskazane
sposrlbr. komurrikacji będą rriernożlirve, Zamawiaiacl będzic ptzesr-łałirliormacie, zawiadomienia i ośrriadczenia

pod rdres. rvsklzant, rv ,,[el,cie.

3) \X'korcspondcncji \\',r,konarvca zobowiązanl- jest do każdotazorvego por.vołlłvaniasię nll nllmef prl55ępr;l,xni2.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

l) \\'toku
2)

badania i ocenr- oiert Zamawiając\- rnozc żąrlać ocl\\'vkotlarvcolvr.rr-jaśnień dotrczącvclr treścizlozon_r-ch
ofert rv określonl.m przez siebie terminie.
l'roccdura uzupełniania dokumcntórv oclbrrvać się będzie drogą clektronicz,nąlub faksem.

10.

KRYTERIA oCEI{Y OFERT

1) Przv lłt-botze najkorzr,stniejszcj ofcrn, Zana.l.lliającl. bęc]zie kierorvać się Ę.terium: cerra 1009'o.
2) Za najkorzr,stniejszą zrlstanic uznatra oferta, która przedstav,,.ia najnizszą ccnę, po spelrlienirr rrr.rnagań
Zamax,,iającego określclnych lv niniejszl,m zaproszeniu do zLożenia oi-ctt1,, a w szczególrrości don-czącr,ch
przedmit lru zarn,lrrit,nil.

11.

WYKLUCZENIEwYKoNAwCY
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7) Zanarviając1- sl.klucz a z udzialu w postępo\-varlirr \\'l.korlarvcórv, któtzr-:
a) nic zł<>zs-]j żąclanvch dokumentólvw\\ryznaczonympIzcz Zamarr-iająccgo
b) nic rrr-kazali spełrrienia lr.an-inkórv uclziału rv postęp<lrvaniu.
2) Ofertę \\'r,konarvcv r-,1kluczonego uznaje się za odtzucorrą.

12.

tcrmrtrie;

oDRZUCENIE oFERT

Zanrarł-iającr. oc]rzuci ofertę rv przl,padku gdt,:

1) została zlożona po

upłr,,rł,ie terminu składania ofert.

2) irl treśćnie odpowiacia treścizapto."zenta clo

zl<>żenia

ofcrn

or^7,

opisorvi ptzedmicltu zamórvictlia

1lrzeclstawirlnemll pfzez Zamawiająccgo.

13.

UNIE§rAZNIENIE POSTĘPOWANIA

7,amexll.ającl, może unier,,,ażnić postępowanic na kazcll m etapie oraz gdv:

1) nie zostanje złożona żadna ofcrta:

2) rvszl-stkie zLożone ot-ctfi, zo.tatrą odrzuconc;
3) cena llajliorzvstniejszej ofern, 1ub oferta

z

najntższą ceną pfże\\l ższa krvotę, jaką 'Zanaxwaj1c,v zarnterza,
prz,ez,nacz,rĆ na sfinansorvatrie zamrirvierria, clrr-ba że będzic mógł tę kv,.cltę zlviększr,-ć do cenv najkotzvstniejszej

4)

oiern,.
Zamax1-lalącr zrezrgnLrje z zakt4lu;

5) postępcirvarric obatczone jcst lvadą, ktrira uniemozliwia

14. TERMIN

I

za.rvarcie umo\łf- zgodnic z pta\vem.

FORMA SKł-ADANIA OFERT

1) Oferty należy w terminie do dnia 28-05-202l r. do godziny 12.00
a) skŁadać w wetsji papiefov/ei w siedzibie Zamawiającego osobiścieh::b za pomocą pełnomocników lub
b) przesŁać w wefsii papiefowej na adfes: Instytut Medyryny §7si im. Witolda Chodźki, ul.
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem I(ancelada otaz \ń/skazaniem nrrmeru
postępov/ańa na kopercie lub
c) przesŁać na adfes iamka.konrad@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) Oferty ptzesłane po terminie nie będą fozpatfyv/ane.
3) Za ofertę ptzesłanąpo tetminie uznaje się ofertę, któta:
a) została dostatczona do siedziby Zamańająceto po terminie, o którym mowa w pkt. 7, niezależńe od tego czy
§71*onawca dostatczał ja osobiście czy za pośrcdnictwem innych podmiotów;
elektronicznej w ten sposób, Ł ZamańajĄcy mógł się zapoznać z jej tteścią
najvłcześńejdopieto po tefminie, o którym mo,wa w pkt. 1.

b) zostałaptzesłanaw wersji

15. TAJEMNICAPRZEDSIEBIORST§7A
z

udzieleńem zamówteńa z dziedztny nauki
stanowiących tajemnicę ptzedsiębiofstv/a v/ rozumieniu usta\ily z dńa 16 kwietnia 1,993 r. o zslalczańu
nieuczciwei konkutencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 f., Nf 753, poz. 1503 z poźn. zm.), 1eżell, podmiot
zaintetesowany wykonaniem zamówrcnn ńe poźnlei ruż przed zasxrarciem umo\ily o wykonanie tego
zamowieńą zżstlzegł, że ńe mogą byĆ one udostępniane.

Zamavłiaiący nie udostępnia informacji zslięanych

16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyboze najkozystnielsze1 ofetly, wykluczeńu z postępowania wykonawców, któtzy ńe wrykazah
spełniania warunków udziału v/ postępov/aniu okteślonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu
niezgodności ich tteściz wymagańami okteślonymi w ogłoszeniu, Zamawiający za,wndomiwykonawców za
pośtednictwem poczty elekftonicznej oraz poprzez umieszczenie infortnacji w Biuletynie Informacii
Publicznej zgodnie z |) stawą.
lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20_090 Lublin
tel. 81 _71 8-44-00, iax 81 -7 47 -86-46
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t7. KLA|JZULA

INFORMACYJNA o PRZETWARZA|{IU DANYCH oSoBoWYCH

Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki, ul. Jaczewskiego 2,20-090
Lublin, NIP 712010378I, REGON 000288521.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba adres e-mail: pawe|.v,ierzba@a2.p|
Cel przetwarzania danych jest rwiązany z postępowaniem o udzielenie zalnówienia pubticznęEo z
dziedziny nauki,
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i
RadY (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w mviązku z
przetwarzarliem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechowywane w czasie 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informujemy o prawie do żądania od administratoradostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, z zasttzeżeniem iż
skorzystanie z ptawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraznie moze naruszać integralnościprotokołu oraz jego zńącznikow.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informujemy, ze podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym określonym
prp,
przepisach ustawy
w
związanym z
udziałęm
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają zustavły Pzp.
Informujemy, iż odbiorcami PanilPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z
dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zanówień publicznych (Dz.IJ. z2017 r. poz. I57g i 2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy, iż nie przysługuje Pani/Panu w nviązku z art. t7 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,
gdyz podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.
Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechartizmow zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.

Załącznik 1: Formularz ofertowy
Zńącznik 2 : Zńącznik do postępowania
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