OGŁOSZENIE O ZAMO§nENIU - ZAMO§YIENIE ZDZIEDZINY NAUKI
Numer postępowa niaz

440 / D / 2021,
Z

^PROSZENIE

D

O ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający: ]nstltut Nfedvcynv Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 LubLin
REGON:000288521
NIP: 712 010-37 81
osoba do kontaktu: Aleksandra szervczvk
tcl.193298666
e mail: s zervczvk. aleksandra@rmu,.lublin.p1

1.

TRYB IJDZIF-LF;NIA ZAMOWIENIA.

l)rzedmiotem zamówierua jest dostarva, o któtej mowa w aft. 'ld ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 29 sa,cznla 2004
r. - ])rarvo zamórvień publicznych (tekst jednolin, - Dz. IJ. z 201,5 r., poz.2161 z poźn. zm., dalej jako
,,P'ZP"), tj. słtrząca wryłącznie do celórv prac badawczvch, eksperymentalnvch, naukor.vlch lub rozwojolwch,
które rrie słuzą prorvadzęnlu przez łamalviającego produkcii masolvej służącejosiągnieciu rentorvności
rr.nkou,e| lub pokr-vciu kosztów badań lub rozrvoju.
Postęporvanie o zamówienie publiczne jest związane z rcallzaclą badań naukowl.ch o rvattości
nieprzekraczające) vryrażonej,ur,, złoqclr tównorvartości kwoą,, o której mowa rv ptzepisach rłl,dan,vch na
p<ldstarvie art. 11ust. 8 PZP.
Podstarva pra\vna ogłoszenia to alt.30a ustarr,ry z dnta 30 krvietnia 2010 r. o zasadach finansorvania nauki
(tekst jedncrli§. - Dz. U. z 2016, poz. 2015 z p(lźn. zm, da|ej jako ,,Llstawa"),

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO§ruENIA.
Ptzedmiotem zamówienia jest: Zak.ry i dostawa odczynników otaz matefiałó§/ zużywalnych
niezbędnych do rcaltzaciibadań obiętych ptoiektem pt. ,,Ocena pfev/encyinego dziŃania
topinambufu na stfes ofaz funkcie poznawcze w modelu chronicznego niepfzewidywalnego
umiatkowanego stfesu (CUMS) u myszy".
Zadanie1-4
3. TERMIN §7YKONAN I^ Z!\NIO§7IENIA.

l)

l)ostawa do 1,| dni od dnta złożęnlazam6wtefIla ptzęz Zamasłlającego
2) Dostawa rv dni robocze rv godzinach o<17.30 do 15.00.

4. WYMAGANIA STAWIANE

wYKoNAwCY.

Zamawtalący nie s tawia wy magań wob ec \Wykonawcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta porvinna bvć sporządzo11^w formie pisemnej na fotmularzu, którcgo treśćstanorvi Załącznik Nr
1 do ninicjszego ogłosz eńa, oraz porvinna zalvtętać numef postępowania, którego do§czy.
2) Oferta pclrvinna zawtetać następuiące informacje:
a) dokładne dane \Wl.konarvcy składającego ofertę, w Ę16 m.in. dane teleadresorve, NIP, REGC)N oraz
r.vskazanie osobv do kontaktu ,x. sprawie ofetq- wraz z bezpośrcdrum numefem telefonu i adtesem cmail;
lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskjego 2, 20-090 Lublin
tel- 8,1 -71 8-44-00, lax 81 -7 47 -86-46
WWw,imW,lUblin,pl,

e-mai|: imW@imw.lublin.p|

b) cenę bn-rtto ofaż waftośćbrutto całej oferq;
c) termin reallzacJi zamów7ęn7ą'
d) lnformacjQ o kosztach dostarw;
e) termln obc_xviąznvania oferq..
3) Oferta musi bvć tak skalkulowana, aby za:wietała całkowitą cenę reallzacliprzedmiotu zamórvienia za cały
zakres i czas realtzacji zamórvienia. Cena musi zarvierać wszt-stkie elemenĘ cenofivófcz e realtzacli
zatnówienia, \Ń, szczegÓlnoŚci: §,szystkie kosztr, §fvkonarvcy reallzacJi zamórvienia (m.in. transport z
ubezptcczcniem, tfanspoft rv suchvm lodzie), zysk Wl.konawc,y, pcldatki, opłan olaz ewentualne
pozostałe elemen§,. Ustalona rvartoŚĆ musi gwafanto§Iać pełne rwkonanie zakresu clbjętego
przedmiotem zamólł,ienia.
4) Cena winna b\,ć ua.razona w złowch polskich. Rozliczenia finansorvc mięclzv Zamawtając!,m a
Wvkonarvcą dokonr-rvanc będą rv polskich zło§ch.
5) Jeżelr zostanie złożonaoferta, któte1 rvr,bór prorvadziłbv do prlrx,,stania u Zama,wialącego obowiązku
podatkorvego zgodnie z przepisami o podatku od torvarólv i usług, Zanawia)ąc1, rv celu ocenv takiej
ofer§, dollcza do przedstawionej rv niej cenv podatck od torvarć;rv i usług, ktory miałbv obo,,viązek
rozltczyĆ zgodnie z §mi przepisaml. \Wvkonarvca, składając ofertę, informuje Zamawtajacego, czv rł,łbór
ofetr będzic prolvadzić do porvstania u Zamaxvtajacego obowiązku podatkorvego, rvskazując nazrvę
(rodza) towafu lub usługi, któn-ch <l<lstarva lub świadczeniebędzie prorvadzić do jego porvstania, oraz
rvskazując ich r,vatośćbez krvoĘ podatku.
6) Oferta wr^z z załącznlkaml, powinna zostać podpisana ptzez osobe (osobl) uprau,nione do składania
ośrviadczeń r.voli,,v imieniu §f,vkonarvcv.
7) I{ażd,v §(/l,,konarvca moze złożvćtylko jedną ofertę, która musi obcjmorvać całośćofetorł,anego
przcdmloru zamóu,ienia.

6. WYKAZ

Do

KUM ENT Ó§r, JAKI E MAJĄ

Do

STARC ZY C \xlYKoNA§rCY.

I(ompletna oferta podpisana przez osob€ (osob1) uprar.vnione do składania ośrviadczeń woli rv imieniu

\rVvkonawcy.

7. §rARUNKI
1)

Pł-ATNoŚct

nagtodzcnie zostanie rwpłacone rv formie ptzelewu bankorvegcl w terminie do 30 dni od drua
otrzymania od \Wykonaqrgy prarvidłorvo rłl,stawionej fakrun oraz po dokonaniu odbioru przedmrotu
umo\\-y p<>nvierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanego przęz przedstarvicieli
§(/l

'Zamalv ialące go i Wvkonaw c\,,

2) 'Za dzień zapłaq wznaje się dzieri obciążenia rachunku bankorvego Zamawtającego.

8. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIE§rANIA.
1) Wvkonarvca może przekazlrvac Zamalvtającemu informacie, ośrviadczerua, p\tania oraz dokumenfi,:
a) rv postaci elcktroniczne'1 na adtes rvskazany w zaptoszenlu;
b) faksem na nr (B1) 71,84496
c) pocztą, przesyłką kurierską
d) osobiścięv, I{ancelarii, mieszczącej się rv siedzibie Zamau,lającego.
2) 'Zamau,tającl, będzie kontaktorr,.ał się z \Whkonarvcą w postaci elektronlcznej lub faksem. |eż,cti zaś

rvskazane sposobv komunikacji będą niemozlirve, Zamarvla'lącv będzic ptzesr,łałinformacjc,
zawiadomienia i ośu.iadczę7l1a pod adres, rvskazan1, lv ofercic.
3) \{' korespondenc|i Wl.konar,vca z<lbrlrvtąz.anr- ,jcst do każdorazo\\rego porvołl.rvania się na numcf
P( )srlPowanil.
9. §rYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 8 1 -7 1 8-44 -00, f ax 8 1 -7 47 -86-46
WWW,imW, Iublin_pl, e-mail: imw@imW.lublin,pl

\\ toku

badania i ocen1. ofeft 7,amarviającv moz.c ż,ądaćod Wl.konarvcórr,, rłr.jaśnieńdotvczącr-ch treści
złoż,onych ofcrt lv określonvm przez siebie termirrie .
2) Procedura uzupełruania dokumentów odbrłvać się będzie clroga elektroniczną lub faksem.
1)

10. KRYTERIA

OCEI{Y OFERT

1) Przr- rvybtlrzc najkrlrzr.stnicjszej ofer§. Zamarvtającv będzic kicrorvać się kł.terium: cena 1000,t.
2) 7,a najkotzvstnie)szą ztlstanie uznana clfctta, która przedstarvia najnższą cęnę, po spcłnicniu rr,rmagań
/,atnalvlalącego określonJlch \v nrniejszvm zaproszeniu do złożcntaofer§., a rv szczegćilnościdotvczącyclr
1rrzednl ioru zatn,lrvictrir.

11.

§yYKLUCZENIE§7YKONA§7CY

1) Zamarr.iajĄcl, rvi,klu cza z udzialu w postęporvaniu Wykonalvcólv, którz1,:
a) nie z,l,,lż,ylt żądanl ch dokumcntó\\r w \wiznacżon\lm ptz,cz 7.amar.viającego terminic;
b) nic rvl-kazali spełnicnia rvarunkórv trdziału rv postęporvaniu.
2) Ofertę Wr-korra-uvcl rvvkluczoncgo uznaje się za odrzuconą.

12. ODRZUCENIE OFERT
7,amawlającv odrzuci ofcrtę rv przl-padku gdr-:
I') z,ostała złc>zona po upłr.rr.ic terminu składania ofert,

2) iei trcśćnie odporviada teścizaprosłęIlla d<> złożęntaoferą oraz opisclrvi ptzedmiotu
p rz edstalvioncmu prz ez Zamarviaj ącego.

13. UNIEWAZNIENIE

POSTĘPOWANIA

'/,amasvlającv może unicrvaznić postępowanie na każdr,m etapie oraz

l)

2)
3)

4)
5)

zanr<ir,r-ienie

gd.t,:

nie zostanie z|ozona ża<lna oferta;
rvszl,stkie złclz,onę ofct§ zostaną rldrzucone;
ccna trajkorzr,stnicjszej ofertr, lub ofetta z, najnlźsz,ą ceną przcw\,ższa kt1,otę, iaką'Zamalviając.1, zaml-crz,a
plzez,nacz,s,ć na sfinensorvanie zamórvienia, chlba że będzie mógł tę krł.c.ltę zrviększvć do cenv
nai kotzr stnicj szej ofettr-.
7,ematviajĄcv ztcz ,s,gnuje z zakupu;
ptlstęporvanic obarczcrne jcst rvadą, ktrira uniemoŻ]rr,via zawarctę umo\\,v zgodnie z pfa§em.

l4.

TERMIN I FORMA SKt ADANIA OFERT

1) Ofety tależy w tetminie do dnia 15-06-202'l, t. do godziny 12.00
a) składać w wetsji papierowej w siedzibie Zarrrawurjącego osobiścieIabza pomocą pełnomocników lub
b) ptzesłać w wetsji papietowej na a&es: InsĘtut Medycyny Wsi im. \Witolda Chodźki, ul.

Jaczewskiego

2,

20-090 Lublin,

z dopiskiem l{ancelada otaz wskazaniem

numeru

postępo§/a nia na kopetcie lub
c) puesŁać na adres sze§/czyk.aleksandra@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) Ofetty ptzesłane po tetminie flie będą tozpatfy§łafle.
3) Za ofertę ptzesłanąpo terminie uznaje się ofertę, któta:
a) została dostarczona do siedziby Zamawnjącego po terminie, o którym mo\I/a w pkt. 1,, nlezależrue od
tego czy \Wykonawca dostatczał ja osobiścieczy za pośtednictu/em innych podmiotów;
b) została ptzesłana w wersji elektronicznej w ten sposób, tż Zamavaajacy mogł się z,ipoznaĆ z jej treŚcią
ttElvcześńej dopieto po tetminie, o którym mowa w pkt. 1.

15.

TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORST§r/A
lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81 -71 8-44-00, fax 81 -7 47 -86-46
vWWv,imW.Iub|in,pl, e-mai|: imw@imW.Iublin,pl

Zamawiaiący nie udostępnia infotmacji zwtązanych z udzieleńern zamówteńa z dziedztny nauki
stanowiących tajemnicę ptzedsiębiorstwa w rozumieniu usta\ily z dńa 16 kwietnia 7993 r. o z;waLczańu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz, U. z 2003 t., Nr 153, poz. 1,503 z poźn. zm,), 1eżeb, podmiot
zainteresowany wykonaniem zamówieńa ńe poźńej ńż przed zawarc:rcm umo\J/y o wykonanie tego
zamówlenn, zastłzegŁ, że ńe mogą być one udostępniane.

16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE §rYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O

wT,botze najkorzvstniejszej ofer§,, rłl,kluczeniu z postępowania wykonarvców, którzl, nie wl.kazali
spełniania rvarunkćlrv u<lziału w postępowaniu określonvch rx,, ogłoszeniu, ofcrtach odrzuconvch z powodu
niezgodności ich treściz \\,flmaganiami okłeślonymirv ogłoszeniu, Zamawta)Ąc,v zawiadomi uT .konarvcórv za
pclśrednictv,,cm poczfi elektronicznej ot^z poprzez umieszczcnic informacji rv Biulennie Informacji
Publicznej zgodnie z Llstarvą.

17. KLAUZULA

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Ins§rtut 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: iod@imw.lublin.pl
Cel przetwarzaria danych jest rwiązany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznęgo z
dziedziny nauki.
Podstawą prawną przętwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) ż0161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w z.uv,tązku z
przefułaruaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oruz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończęnia postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informujemy o prawie do żądania od administrŃora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem iż
skorzystanię z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publiczrego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oruznie moze naruszaó integralnościprotokołu oraz jego załącznikow.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowipkowym wymogiem ustawowym określonym
przepisach ustawy
Prp,
w
rwiązanym z
Lldzińem
postępowaniu
publicznego.
w
o udzielenie zamówienia
Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z vstary Pzp.
Informujemy, iz 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 zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 t. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy, iż nie przysługuje Pani/Parru w zlviązku z art. l7 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia darrych osobowych, o którym mowa w art.20
RODO, na podstawię art.2I 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 męchanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.
7,ałączńk 1 * Formularz ofert<lr,va.
'Załączńk2 - 7,ałącznik do post. 140/D/2021
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