OGŁOSZENIE o ZAMO§nENIU - ZAMO§7IENIE ZDZIEDZII{Y NAUKI
Numet postępov/a nia:

34'l, /

D / 2021,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarnawiaiący: Ins§tut NIedvcvny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. _|aczervskiego 2, 20-090 T,ublrn
RtrGON:000288521
NIP: 712,010-37-81
C)soba do kontaktu: Nlagdalena Nla§siak I{uchatek
tel. 81 1184517
e-mail: ma§,siak. m agdalena@tmrr,. lublin.pl

l. TRYB UDZIELFNIA ZAMOWIENIA.
I)rzedmiotcm zamówienia iest dostarva, o które1 mowa w aft. 'ld ust. 1 pkt 1 usta§a, z dlia 29 st.rcz,nia 2001
r. - Prar,vo zamór.r,ień publicznr-ch (tekst jcdnoLin Dz. Ll. z 2015 I., poz. 2164 z późn. zm., dalei jakcl
,,P'ZP"), tj, słuząca rłryłączniedrl cclórr, ptac badarvczycfi, ckspe§,mentalnvch, naukowlch lub rozrvoicl\q,ch,
które nie słuzą prorvadzeniu przęz zamawiającego produkcji masor,vej służącejosiągnieciu rentorvności
n,nk<lrvc] lub pokn ciu kosztórv badań lub rozu-oju.
Postęporvanie o zamórvienie publiczne jest zrviązane z realtzaclĘ badań naukorrrych o lvartości
nieprzckracz,ającej vurytazonej rv zło§-ch rótl,norr.aftości klvo§, o ktorej mowa rv przepisach wrdanvch na
podstarr.ie art. 1,1, ust. 8 PZP.
I)odstar.".a pfawna ogłoszenia to art, 30a ustarvr, z dnia 30 krvictnia 201,0 r. rl zasadach finansowania nauki
(tekst icdnolin, Dz. V , z 207(l, poz. 2015 z p(>źn. zm., dalej jako ,,Ustalva").

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO§7IENIA.

Pzedmiotem zamówienia iest
Zadanie1
3.

zalanp i dostawa 1zestawu komputetowego z opfogfamowaniem

TERMIN §7YKONANIA ZANID§7IENIA.

) Dostarva do 14 dni od dnta złc>zenta zamóu,lęnia przez Zamarr"iającegrl.
2) l)ostarva u,, dni robocze 11. godzinach od 7.30 do 15.00.
l

4. §rYMAGANIA STA§rIANE §7YKONA§rCY.
'1,analvtającl, nie stawia rłlmagań wobec §7ykonawc},

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTO§rANIA OFERT.
1) Ofena porvinna br.ć spotządzona rv formie pisemnej na formularzu, którego treśćstano,,vi Załącznik Nr
1 do nlniejszegcl ogłoszeńa, otaz por,vinna zalvięrać numef postępowania, któregcl clo§-cz,v.
2) ()ferta porvinna zasłlętaĆ następuiące informacje:
a) ciokładne dane Wvkonarvcv składajaccgo ofettę, w §,-m m.in. dane teleadtesorve, NIP, REG()N oraz
rvskazanie osobl. do kontaktu rv sprarr-ie ofer§ wraz z bezpośrednim numetem telef<lrru i adtesem email;
b) cenę brutto oraz wartośćbrutto całei ofer§;
c) tcrmin rea|lzac]i zamórvienia;
d) informację o kosztach dostarr,r;
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e) tcrmin oborviązl.u,ania oferry.

3) ()ferta musi bl.ć tak skalku1<)wana, al>y zalvtętała całkowitą cenę reallzac)t przedmroru zamórvienia za cały
zakres l, czas reallzacJl, zamórvienia. Ccna musi zarvierać rvszystkie elemenĘ, cenotu,órcze realtzacji
zamórr.ienia, w szcze{łóIności: rvsz\,stkic kosztv Wl.konarr,,cv reallzacjt zamówienia (m.in. transpott 7
ubezpieczeniem, transpolt rv suchym lodzie), zvsk Wvk<)nawcy, podatki, opła§ olaz ewentualne
pozostałc elcmcn§,. L]stalona rvartośćmusi gwarantować pełne wl:korr^r. zakresu objętegcl
przcdnriotem zamówienia.
4) Cena rvinna br,ć rr,r,rażona w złotr-ch polskich. Rozliczenia finansorve mlędzr- Zamasl,iając),m a
Wvkonarr.cą clr konrrvane będą rv poiskich zło§,ch.
5) _|cżeli zostanie zloz,c,,na ofetta, której ułbór prolvadziłbv do polvstania u Zarnau,tającego obolviązku
poclatktlrvcgo zgodnie z przepisamt o podatku od torvarórv i usług, ZamalvlajĄc). rv celu ocenv takiei
ofcrtr dr Jlcza d<l przedstarvionej w niei gęn1, podatek od tolvarórv i usług, którv miałbv oborviązek
toz7lcz.yć zgodnic , §,mi przepisamr. wvkonarvca, składając clfettę, informuje zamalvtającego, czv rłr,bór
ofetfi będzic pro,uvaclzić do pcxvstanta u 'Zanlawiająceg<_l obowiązku podatkolvego, lvskazu;Ąc nazrx,,€
(rodza) t()wafu lub usługi, których dostar,r.a lub śrviaclczenic będzie prclrvadzić do jego pc-lrvstania, oraz
rvskaztrjąc ich rvartoŚĆ bez klvot1, podatku.
6) Oferta wlaz z załącznkenti powinna zostać podpisana przez osobę (osobv) uprarvnione do składarua
o świadczcń lvoli,,v imieniu §il,vkonarvcr,,
7) Iiażd1. Wyk<lnalvca rnoze złoż,yc n.lko je<lną ofertę, która musi obe)mclrvać całośćofercrrvanego
przcdmiot u zamrlrvienia.

6. WYKAZ DOKUMENTÓ§r,

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC §7YKONA§7CY.

I(omplctna tlferta podpisana przez osobę (osobl) uprarvnione do składania ośrviadczeń rvoli

-"v im,ieniu

Wr,konarrrcv.

7. §rARUNKI

PŁATNoŚcl

1) §tlr-nagrcldzcnic zostanie wvpłacone rv formie przelervu bankorvego rv terminie do 30 dni od <]nia
otrzymartia rld \Wr,konalr-c1- prarr,idłolr,o rm-starr,iotlej fakturr, ora7, po dokonaniu odbiclrtr przedmloru
umo\\1, prltrvierdzonego protokclłem zdarvczo-cldbiorczl-m po<lpisanep;o przęz przedstarvicieli
'
1, amau, talące go i Wvk onawcy.
2) '/,a dzien zapłatr uznaie się dzień obciązenia rachunku bankorvego Zamarviającego.

8. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIE§7ANIA.
1) Wr-konarv ca mc)7r przekaz1-lva c 'Zamawtającemu informacje, ośr.viadczenia, pvtania ()faz dokumenfJ,:
a) rv postaci elektronicznej na adres rvskazany w zaproszeniu;
b) fakscm na nr (81) 7184496;
c) pocztą, przesvłką kuricrską;
d) <lsobiście rv l{ancelarii, mieszcząccj się rv siedzibie Zamarvia,ląccgcl.
2) '7.amawiającv będzic kontaktorr,ał się z Wvkorrarvcą rv postaci elektrontcz,lc) lub fakscm.

.|cżeli znś

rvskazane spcrsrlbv komunikacji będą niemoziirve , ZamaxvttljĄc\ będzie przest"łał inf<lrrnrcjc,
zarr.iadrlmienia i clśrviadc7,ę1,I\^ pcld adrcs, rvskazanr- rv ofcrcic.
3) \\' kc>respondelrcjr \f'l,k9no.,r.a zoborviązanr- ,jcst do kazdorazo\\iego pclrvilłr-rvania się na numcf
postępclrvania.

9. §rYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1)

2)

'Zamarviając1, możc ż,ądac od Wl,kclrrarvctilv rvr-jaŚnień do§-czącvch tfcŚci
zlclzr>ny ch crfcl:t ."r, okleślonvm przcz siebie termirrie.
l)roccdura ttzupcłniania dc_,kumentć)\\, odbr-rvać się będzie clrrl$ą elektrclniczną lub fakscnr.

W toku

ba<]arria

i

ocęnr.

c>f:,;rt
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10. KRYTERIA

OCENIY OFERT

1) l)rzv rvt-borzc najkorzvstniejsze1 ofcr§, Zamańai+cr, będzie kierolvać się kł-terium: ccna 1009,n.
2)'1,a najkrlrzvstniejszą zostltnie uznrna ofcrta, która ptzeclstarvia najntższą cenę, po spcłnieniu \\:\,magań
'Zamalt,iająccgo
rlkreślon\-ch rv ninicjszr.m zapros7,crrlLl, do złc>zęnia ofettr-, a rv szczegćtlności do§-czącr-ch
przr.,clrni, )ru 7xln(l\\ ie 1]ix.

11.

§rYKLUCZENIE§7YKONA§rCY

) Zamarvia|ącv rvr-klu cza z u<],ziału w postęp(llr-aniu \\ivkonarvctilr., którzr,:
a) nie zł<>żs,7t ządanvclr clokumenttiw \\i \\:\-żnaczo11\..m przez Zamarviającego terrninie;
b) rrie rwkazali spelnienia \\-afunków udziału rv postęporr-aniu.
2) ()fertę Wl,konarr.ct, rrl-klrrczclnego uznajc się za cldrzucrlną.
l

12.

ODRZUCENIE OFERT

'/,amalviajĄcl, odrzuci <lfefię

1r, przr padku gdl
1) została złozot,la po upłrrvie terminu skladania ofett.
:

2) jcj treśćnie odporviada treści zaproszcnia

cI<>

zI<>zęnta

przedstarrrioncmll przez'Zanar,viaj ąccgcl.

13. UNIE§rAZNIENIE

ofertr oraz opisorvi przedmiotu

zamól.',,,icnia

POSTĘPO§7ANIA

'l,;tnarvialącl,może uniervażniĆ postępo\\,enie na każdvm ctapie cltaz
gdv:
1) nie zostanie zlozola zadna ofctta;
2) rvszvstkre złoz,one ofer§- z()staną rldrzucclne;
3) cena rrajkclrzvstniejszej <lfern- lub rlfcrta z nalńższ,ąccllą plze\\r\:zsza kr,".cltę, jaką7,ama\\,iaiąc\, 7,am7erzl
Pr7cłn^c7,yc fla sfinansrlrrranic zamórvienia, cht,ba ze będz,ie mógł tę krvotę zr,,.iększr-ć do ceny
trajkr>rzt,stniej szcj clfcrtr,.
1) Zamalvlając1, zrezlgpuje z zakupu;
5) pclstępowanie clbarczone jcst rvadą, która unicmozlirvia zaw^tcle urro\\a zgodnie z pfawcm.

14. TERMIN

I FORMA SKł-ADANIA

OFERT

) Ofcrh nalezl. §/ terminie do dnia 14-06-2021t. do godziny 12.00
a) składać rv r.versji papierorvej lv siedzibie 'I,amawiającego osobiścielub za pomocą pełnomocnikórv lub
b) przesłać u, wersji papierorvej na adres: Instytut Medycyny §7si im. §fitolda Chodźki, ul.
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem Iiancelaria oraz wskazaniem numefu
postępo\vania na kopetcie lub
c) prz,esłać na adtes matysiak.m agdalena@imw.lublin.pl podpis any skan.
2) Ofety przesłane po terminie nie będą fozpatĄ/v,ane.
3) 7,a clfcrtę przesłaną po tcrminie :uznalę się ofcrtę, kttira:
a) została dostarczotta d<l sieclzibr- Zamrrr-irjąceg() po tcrminie, o którvmmo\\,arvpkt. 1, niezaleznic cid
tego czv Wl-korrarvca dostarczał ją osobiśctę czs- za pośrednict\\iem innr-ch podmiotórv;
b) z<lstała przesłana lv rversji elęktrclnicznei § ten sposób, lż'Zamawtaiącv mógł sl,ę zapc>znac z jej treścią
nairvczcśnieidopicro po tcrrninic, o którr.m mo\ve 11, pkt. 1.
l

15. TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORSTWA
Zanawiaiący nie udostępnia informacii związanych z udzieleńem zamiwtenla z dziedzlny nauki
stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dńa 16 kwietnia 1993 r. o zwalczańu
nieuczciwej konkwencji (tekst jednolity -Dz. U. z 2003 t., Nr 153, poz. 1,503 z póh. zm.), jeżell podmiot
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zaintcfesowan\- \łTkonaniem zamórvienia ńe późńe1 ńż przcd za-,varciem umo\\ry
zamórvienia, zastrzegł, że nle mogą bvć one udostępniane.

t6.

o

l-"a,konanic tego

INFORMACJE DOTYCZĄCE §yYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o lvlborze

najkorzvstniejszej ofer§, rr,l,kluczcniu ż postęporvania rł-l,konarvcćlrv, któtzl- nie rwkazaii
spełniania rvarunkórv udziału w postępowaniu określon\.ch rv ogłoszeniu, ofertach cldfżuccltt\,ch z porvodu
niezgodności ich treściz wlmaganiaml określonl.mi rv ogłoszeniu, Zamarvla'lącJ, żawiadomi wl-konarvcć;rv za
pośrecinicnvem pocz§: clcktronicznej or.,z poprzez umieszczenię informacji rv Riule§,nie Informacji
Publicznej zgodnie z Llstarvą.

17. KLAUZULA

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DA|{YCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Ins§rtut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,20-090
Lublin, NIP 71201a378I, REGON 000288521.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail: pawel.wierzba@o2.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 (UE) 20161679 z dnial7 kvłietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zvviązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływrr tŃich darrych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia przefrłarzania, z zastrzeżeniem iż
skorzystanie z prawa 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 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,
związanym z
udziŃem
w
publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
danych wynikają z ustawy 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 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarnowiei publicznych (Dz. U. z ż0I7 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy, iż nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. I7 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.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawrąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pracoumicy przetularzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.
'ZaLączntk 1

Formularz

Załącznk2 - '/,ałącznik do post. 34I/D/2021
Załączńk 3 - Specvfikacja
<>fertorm,-

DYREKToR
jł; m, Witolda Chodźki
,,,)

,l.n,tutu rr4cdtcvni

/
.Yr"Lt

\'

1___.

pro|. nzw, dr hab, n, nled. Lech Panosiuk
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