OGŁOSZENIE O ZANIOUIIENIU - ZAMO§rIENIE ZDZIEDZII{Y NAUKI
Numer postępowaniaz

427

/D/202l
ZAPF(OSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarnawiający: Insn,tut Nledvcl.ny Wsi im. §7itolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublrn
RI]C}ON: 000288521
NIP:712-010-37-B1
Osoba do kontaktu: Nlagdalena N,Iawsiak Iiucharek
tel. 81 7184547
e-mail: maĘsiak.magdalena@imrv.lublin.pl

1.

TRYB IJDZIELENIA ZAMO§rIENIA.

Przcdmiotem zamór,,,ienia jest dostarr-a, o której mo\va w aft. 4d ust. 1 pkt 1 ustawv z dnta 29 stn-cz,nta 2001
r. - Prarvo zamórvień publrcznvch (tekst jednoliq, - Dz. Ł, z 2015 r., poz. 2161 z poźn. zm., dalej jako
,,I)7P"), tj. służącarvl,łącznie d<l celćlr,ł. prac badarvczych, ekspen,mentalnych, naukowvch lub rozwojo\q,ch,
kt<ire rric służąptorvadzeniu pIzez zamawiającego produkcji maso\\,ei służące1 osiąqnieciu rcntorł-ności
n nkorvej lub pokn ciu kosztów badań lub rclzu-<lju.
Postępowanie o zamórvienie publrczne jest zrr-iązane z reallzac)4 badan naukolła,ch o rvartości
nieprzekraczalącej wrrazoncj rv zło§ch rólvnorvartości kwo§, o której mowa rv przepisach wTdanych na
1,7 ust. B PZP.
podstarr.ie
^ft.
l)cldstarva pfawna ogłoszenia to aft. 30a ustarł1 z dńa 30 krvietnia 2010 r, o zasadach finansorvania nauki
(tckst iednoliW - I)z. U. z 201,6, poz. 2015 z poź,n. zm., dalej iako ,,Ustarva").

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Prz edmio t etn z afnówie nia
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3. TERMIN §7YKONANI^ ZAI{}WIENIA.

l)

Dostarł,a do 1.ł dni od dnta złożęttia zamórvienta pvez Zamaw-iająccgo.
2) Dostarva lv dni tclbocze lv godzinach od 7.30 do 15.00.

4. §rYMAGANIA STAWIANE §rYKoNA§rcY.
Zamawiający nie stawia wymagań wobec §7ykonawcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta porvinna bvć sporządzonaw fonnie pisemnej na formularzu, którego treśćstanorvi Załącznl,kNr
1 do niniejszego ogłoszeńą oraz porvinna zalvterać numer postęporvania, którego do§,czr-.
()ferta
2)
powinna zawięrać następujące infotmac,je:
a) dokładne dane §h,konarvcl, składającego ofertę, w t},m m.in. dane teleadresorve, NIP, REGON oraz
rvskazanie osob1 do kontakru rv sprawie oferfi wraz z bezpośrednim numefem telefonu i adresem email;
b) ccnę btutto oraz lvartośćbr-r_rtto całej oferti,;
c) termin reallzacJi zamórvienia;
lnstvtut Medvcvnv wsi im, witolda chodźki
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d) informację o kosztach dostawł,;

e) termin obowiązl.rvania ofer§,.
3) Oferta musi br.ć tak skalkulowana, ab,\, zarvierała całkowitą cenę rcahzacjl ptzedmiotu zamówienia za całv
zakres i czas realtzacji zamówienia. cena musi zawierać lvszl-stkie elemen§, cenot§,órcze reallzacJt
zamór.vienia, w szczeg<ilności: rvszystkic koszty \Ękonawc,v reallzacjl zamórvienia (m.in. tfanspoft z
wl>czpteczeniem, transpoft w suchvm lodzie), zvsk §7ykonawc_y, podatki, opłat1, ofaz ewentualne
pc.lzostałe elemenq,. Ustalclna rvartośćmusi gv/afantować pełne wr,konanie zakresu objętego
ptze<lmiotem zamórvienia.

w

złon ch polsklch. Rozliczenia finansorvc mrędzt. Zamawtając.ym a
'W'l,konawcą dokonr.wane będą,,v polskich z ło§ch.
5) Jeżeli zostanie złozona ofetta, ktorej wl.bór prorvadziłby do po\\,stania u Zamaxvlającego oborviązku
poclatkorł,cgo zgodnie z przepisamt o podatku od torvatćlrv i usług, 'Zatnaw-lający rv celu ocenl. takiei
ofer§ dollcza do przedsta,,vione,1 rł, niei cenv podatek od tovu,aróv, i usług, ktory miałbv obou,iązek
rc>z]lczvć zgodnie z tvmi przepisami. Wi-konalvca, składaląc ofettę, infotmuje 'Zamasviającęgo, c7,y rwbór
ofer§ będzie prorvadzić do powstanla u Zamarviającego oborviązku podatkorvego, rvskazujĄc nazw-€
(rodzaj) t()wafu lub usługi, któn,ch dostarva lub śu,iadczenic będzic prowadzić do jego porvstania, oraz
rvskazując ich rvartośćbcz krvo§, podatku.
6) Ofeta ,wt^z z załącznlkaml porvinna zrlstać podpisana przez osobę (osob1,) uptarvnione do składania
ośrviadczeń woli rv imieniu \Wl.konarvcv.
7) I(ażd,v \Wykclnarvca moze złoż,s,ćwlko jedną ofertę, która musi obejmorvać całośćoferolvanego
przcdmioru zamórvicnia.

4) Cerra rvinna b_vć

rr,T

,razona

6. §ilYKAZ DOKUMENTO§y, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC §r/YKONA§7CY.
iiompletna oferta podpisana przez osobę

(osob1,,)

uptawnione do składarua oświadczeń wolr rv imieniu

§h.konarvcy.

7. §rARUNKI

Pł-ATNoŚcl

1) Wvnagrodzenie zostanie \\-\-płacone lv formie przelerł.u bankorvego rv terminie do 30 dni od cinia
otrz\-mania od §ilykonaly61: prarr:idłorvcl rvystarvione1 faktun, onz po dokonaruu odbioru ptzedmiotu

umowv potwierdzonego protokołem zdalvczo-odbiorczr.m podpisanego przez przedstawicieli

Zamalv iaj ącego i Wvkonawc\-.
2) Za dzien z,apła§ uznaje się dzieri obciązenia rachunku bankorvego 7,analvia)ąccgo.

8. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIE§7ANIA.
1) Wvkonar,vca może ptzekazlsvac Zamalvta)ącemu informacje, ośrr.iadczenia, pvtania oraz dokumenfi,:
a) lł, postaci elektronicznej na adres lvskazany w zaproszeniu;
b) faksem na nr (B1) 7181496

c)

pc,>cztą, przesvłką kurierską
d) osobiścic lv I{ancelari, mieszczącej się rv siedzibie Zatnawtającego.
2) Zamalviającv będzie kontaktorvał się z \X/l,konarvcą w postaci elektrontcznej 1ub faksem. Jeżell zaś
rvskazane sposobv komunikacji będą niemożlirve, Zamalvlającr1 będzie przesl.łał informac;e,
zalviadomienia i ośrviadczęnja pod adtes, rvskazany rv ofcrcie,
3) W kotesponderrcji Wl.konarr.ca zclbolvlązan,v 1est clo każclrlrazowego por.vołpvania się na numel

P<;stęPovu'ania.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

i ocenl ofęrt'Zamarviającv może żądac od Wl,konarvcćlrł. rvr,iaśrueń dotrczącl-ch treści
z,lożol,s-ch ofcrt rv <lkreślonym przcz siebie tcrminic,
2) Procedura uzupełniania dokumcntó§, odbr,rvać się będzie cltogł elektroniczną lub fakscm.
1) \\' toku badarua
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10.

KRYTERIA OCEI{Y OFERT

1) Przt. lra,b<lrze najkorzlstniejszei oferfi- 'Zamarvtającv będzie kicrorr.ać się kll terium: ccna i00o,i,,
2)'Za najkotzvstniejszą zostanię uznatra ofetta, któm przedstawia najniż,sz,ą ccnę, po spełnieniu rł.r.magań
l,amr.viającego clkrcślonvch rv nrnicjszl-rn zaptoszeniu do z,łc,ż,ęnia ofer§, a rv szczególności don,cząclch

przcdtllitltu zamórr ienia.

11.

§rYKLUCZENIE§ilYKONAWCY

7) 7,amarvtając1, rł,r,klucza z, udziału §, postępcirvaniu §"vkonarvcórv, ktćltzr,:
a) nie z,łożvli ządant,ch dokumentów w wyznaczonym puez'Zamarviająccgcl tcrrnlruc;
b) rue rłr.kazali spełnierua lvatunkórv udziału rv postępolł.aniu.
2) ()fcrtę Wvkonarł.cy rvl.kluczonego uznajc się za odrzuconą.

12. ODRZUCENIE OFERT
odfzuci ofcrtę rv przl-padku g<lv:
1) została złożona po upłvrr,re termintr składania ofert.
2) iei treśćnic odporviada trcścizaptoszeńa do zł,<>żęnia ofer§- oraz
przcdstarvionemu przez. 7,amar,viająccgcl.
7,amarvtając\,

13.

<lpisc>rvi

przedmiotu zamtirvierria

UNIE§rAZNIENIE POSTĘPO§rANIA

/,anarviającv możc unielvaznić postępowanie na każdl,m etapie oraz gdv:
1) nie zostanic z.łc>z<>na żadna oferta;
2) rvszr,stki ę z,łoz<>ne ofcrfi. zost^ną cldtzucone;
3) ccna najkotzvstniejsze1 oferfil 1ub oferta z, nalnlzszą ceną pfze\\ryzsza kwotę, )aką'Zamarr,iaiącv zamlęlza
ptzeznaczyć na sfinansorvanic zamórvienia, chr.ba że będzie mógl tę krvrltę zrviększl.ć do cenv
najkorzi,strriej szcj clfcr§.
4) 7ttmar,łlalĄc,:, ztezs.gnuje z zakupu;
5) postępcl\\ranie clbarczone iest rvadą, która uniemożlirvia zarvarcie um()\\ll zgodnie z pfa\\rem.

14. TERMIN

I

FORMA SKł,ADANIA OFERT

1) Oferty należy w teminie do dnia 9-06-202l r. do godziny 12.00
a) składać w wetsji papierowej w siedzibie ZamawiajĄcego osobiścielub za pomocą pełnomocników lub
b) przesŁać w wersii papietowej na adtes: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

2,

20-090 Lublin, z dopiskiem I(ancelatia otaz wskazaniem numeru
postępov/ańa na kopetcie lub
c) przesłać na adtes matysiak.m agdaleta@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) Oferty pzesłane po terminie nie będą fozpatfy\ł/ane.
3) Za ofertę przesłanąpo tertninie wznaje się ofertę, któn:
a) została dostatczona do siedziby Zamańającego po tertninie, o którym mov/a w pkt. 1, ńezależńe od

Jaczewskiego

tego czy §7ykonawca dostatczał ią osobiścieczy za pośrednictu/em innych podmiotów;

b) zostałaprzesłana w wersji elektronicznej w ten sposób, iż Zama,wiający mogł się zapoznać z
najsrcześńei dopiero po terminie, o którym mowa w pkt.

15.

jej treścią

1.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zalmasłiaiący nie udostępnia informacii zlviązanych z adzieIetiem zamówieńa z dziedzlny nauki
stanowiących taiemnic€ pzedsiębiotstwa w rozumieniu ustawy z dńa 16 kwietnia 1993 t. o zlvalczańu
nieuczciwej konkwencji (tekst jednolity - Dz. TJ. z 2003 f., Nf 153, poz. 1503 z p6źn. zm.), jeżell, podmiot
lnstvtut Medvcvnv wsi im, witolda chodźki
ul, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
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zainteresowany \\,arkonaniem zamllvienia ńe poźńej ńż ptzed zawarciem umow\r
zamć_lrvietria , zastrzeg3ł, że nie mogą bvć one udostępniane.

16.
O

9

y,,ykonanie tego

INFORMACJE DOTYCZĄCE §7YBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z

postępowania rwkonarvcćllv, ktćlrzv nie ,uw,kazali
spełniania rvarunkóv- udzjału w postępowaniu określonvch rv ogłoszeniu, ofertach odtzuconvch z polvoclu
niezp;odności ich treściz rvl.maganiami clkteślonvmi u, ogłoszcniu, Zamalvtającv zarviadomi rłT..konarvcćlrr". za
pośrednicnvem pocz§ elektroniczncj oraz popt7,ez umieszczenie informacji rv Biuletvnie Informacji
Publrcznei zgodnie z Ustarvą.

rwborze najkorzvstniejszej ofer§, rwkluczeniu

17. KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,20-090
Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.
FuŃcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail: palł cl.rł,ierzbirirt o2.pl
Cel przetwarzaria darrych jest zlvieyzany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z
dziedziny nauki.
Podstawą prawną przetvłarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zńązku z
przetwatzarliem 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 zakończetia postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia ptzetwarzania, z zastrzeżeniem iż
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaó zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicmego ani zrrńarlą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie moze naruszać integralnościprotokołu oraz jego zaŁącznikow.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym określonym
przepisach ustawy
Prp,
w
rwiązanym z
udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają zustav,ry Pzp.
Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia}9 stycznia 2004 t. - Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z2017 t. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy,iżnie przysługuje Pani/Panu w rwiązkuzart. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych, pfawo do przenoszenia darrych osobowych, o którym mowa w art.20
RODO, na podstawie art.2l RODO pfawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.
Załącznlk 1 - Formularz ofertorw.
Zalączńk2 - Zalącznik do post. 427 /D/2021
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