OGŁOSZENIE o ZAMO\nENIU - ZAMO§rIENIE ZDZIEDZINY NAUKI
Numer postępov/ania

457

/D/202L
ZAPP(OSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarnawiający: Insą,tut

N{edvcynv Wsi im. Witolda Chodźki

2, 20-090 Lublin
RtrGON:000288521
NIP; 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: N{arta Lemleszek
ul. Jaczervskiego

tel. 81 7184 513
e,mail: lemieszek.m atta@tm-w.Iublin.pl

1. TRYB

|JDZIELFNIA ZAMO§rIENIA.

Ptzcdmiotem zamórvienia jest dostarva, o której mowa w aft. 4d ust. 1 pkt 1 usta\Ń-\, z <lńa 29 sqcznia 2004
r. - Prarvo zatló,wteń publicznvch (tekst jednolin, - Dż. U. z 201,5 r., poz. 21,64 z, późn. zm., dalcj jako
,I)ZP"), t1. słuząca rłrłączniedo celórv prac badar.vczych, ekspeq,mentalnych, naukowych lub rozlvojorłn,ch,
które nie słuzą pror.vadzeniu przęz zamawuajacego produkcji masowej służącejosiągnicciu rentowności
nnkorveilub pokryciu kosztórv badań lub rozwoju.
Postęporvanie o zamórvienie publiczne jest zwląz^fle z reallzacjĄ badań naukourych o lvartości
rricprzekraczaj+cej r.rłrazonej u, zło§,ch rór,vnorvattości krvo§, o któtej mowa rv ptzepisach wldanvch na
pcldstarvie at. 1,1, ust. B PZP.
l)odstawa pfawna ogłoszenia to aft. 30a ustarr,-v z dńa 30 kwietnia 201,0 r. o zasadach finansorvania nauki
(tekst je dnoliry - Dz. L]. z 2016, p<>z. 2045 z poźn. zm., dalej jako ,,Ustalva").

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO\nENIA.
Przedmiotemzamówienia jest Za|srlp i dostawa odczynników i materiŃów zużywalnych.

Zadania!-4

3. TERMIN §rYKONAN|^ ZANIDWIENIA.

l)

Dostalł.a do 21 dni od cinia złożenia zamćlwienia przez7,amawiającego,
2) Dosrav.,a rv dni robocze lł, godzinach od 7,30 do 15.00.

4. WYMAGANIA STA§r/IANE §7YKONA§7CY.
'Zanaxialący- nie stawia .xT-magań rvobec \\'l.konawcv,

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta powinna być spotządzon^,w forrnie pisemnej na formularzu, którego tteśćstanowi Zalącznlk Nr 1 do
niniejszego ogłoszenia, oraz powinna zarvjetaĆ numer postepowania, którego do§-czv.

2) Oferta porł,inrra zalrvietać następujące informacje:
a) dokładne dane \\'1,k6lawcy składającegtl ofertę,w

t\-m m.in. dane teleadresowe,

NIP, REGON oraz.ł-skazanic

osob1, d9 kontaktu.ł, sprawie ofetN wtaz z bezpośrednim numetem telefonu i acltesem e-rnail;

b) rvartość br-utto całej ofcr§;

c)

termin rea}tzacji zamówienia;
d) tetmin obowiązlłr,ania oferty;
e) inforrnację o kosztach dostaw1,.
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3) Oferta musi br,-ć tak skalkulorvana, ab1, za*-ierała całkowitą cenę reaiizacji ptzedmiotu zamlwienta za cały zakres i
czas tea]izacji zamówienia. Cena musi zawierać lvsz\-stkie eiemen6. cenotwórczc rcalizacJi zamór,vien_il, rr,
szczegÓlnoŚci: rvszvstkic koszt1 Ękonalvc1, reallzacji zamówienia (m.in. transport z ubczpieczeniem, tlanspoft \\,
suchym lodzie), zl.sk \\'l-konarvcv, podatki, opła§, ofaż ewcntualne pozostałe elemenĘ. Ustalona lvattośćmr,rsi
gwarantowaĆ pelłne rłykonanie zaktesu ob j ętego ptzedmiotem zamówienia.

4) Clena winna b]rć lłt-razona w złoĘch polskich. Rozliczenia finansorvc międzv Zamasiiając,vm a \\'vkonarvcą
dokon\rvane będą lv polskiclr żło5.6|,
5) _)eżeli zostanie złozona oferta, której

rwbór prowadziłby do pclwstania u Zamawtającego oborviązku
podatkorvego zgodnie z przepisami o podatku od towarórv i usług, Zamawtalący w cclu ocenl. takiej
<lfer§, doLcza do przedstawionej rv niej ccnv podatek od tor,varów i usług, kton, mtałb,v oborviązek
rozh.czyć zgodnie z qfii prżepisanx. \W,vkonarvca, składając ofertę, infotmuje Zamawta)ącego, czy rwbór
ofer§ będzie prorvadzić do porvstanta u Zamawiającego oborviązku podatkowego, rvskazując nazwę

(rodzaJ) tow-afu lub usługi, których dostarva lub świadczcnic będzie pr<>rvadzic do jego porvstania, cltaz
rvskazując ich rvartośćbez ku,o§ podatku.
6) Oferta \vtaz z załącznkami porvinna zostać podpisana ptzez osobe (osobv) upfa\\,nione do składania
oślviadczeńwoli rv rmieniu \Wvkona-,vcy.
7) I{ażds, §?'vkonarvca możę złożyćnlko jedną ofettę, która musi obejmować całośćoferorvanego
przcdmiot u zamórvicnia.

6. UryK^Z DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAVCY.
Kompletna oferta podpi sana przezosobę (osoby) uptawnione do składani a oświadczeńwoli w imieniu Wykonawry

7. TERMIN PŁATNoŚCI
\\'r,nagrodzcnic zostanie utpłacone lv terminie do 30 dni od dnia otfżymania od \\r.konarvcv prawidłorvo
rłr-stawionej faktun or^z po dokonaniu odbionr przedmiotu umovvn pohvierdzonego protokołem zdalvczoodbiorczvm po dpis anego p tz ez p rz edstawicieli Zama,* iaj ąc ego i Wykon awcy.

8. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIE§rANIA.
1) \\'vkonarvca może przekazssvać 7,amawiającemu inforrnacje, oświadczenia, pvtania otaz dokumen§, rv terminie
najpc>źniej 3 dni przed terminem składania ofert w postaci elekttorricznej na adtes rvskazanl- rr- zlproszcnilt;

2)

Zama:x,iajĄcv będzre kontaktorva]] się z \\'rkorrawcą w pclstaci clcktronicztlej iub faksern. Jczeli zaśrvskazarre
sposrlbv komullikacji l>ędą niemożlilr.e, Zamat,iająo,będzie ptzesllał iniormacjc, zarviadtlmienia i rlślviadczcrria
pod adrcs, rvskazanl rł, ofercie.
3) \\'koresponclencji \\,'r.konarvca zobolłtązan1- jest do każdorazorr",ego por,voir-r,vania się nl nllolcr postęporvrnra.

9. \xvJAśNIENIA TREścI oFERT
1) \\'toku badania i ocenl ofert Zamawiaiący moze żądać od \\'1,konarvcólv rwjaśrricridotl.czącvch treścizłożon],clr
ottrt lv okrcślonvm ptzcz siebic tcrminie.
2) Proccclura uzupełniania dokumentórv odbrrvać się będzie drogą elektronicznąlub faksern.

10.

KRYTERIA ocEI§Y OFERT

l)

l'rzr,rvtborze najkorzl,stniejszej oferĘ Zanlaxviającv bęclzic kierorłać się krl,tedum: cena 100o,b.
Ż) 'Za rrajkorzvstniejszą zrlstanic uznatra oferta, kttira przcdstar,r,-ia najnizszą ccnę, po spełnieniu rrrymagań
Zarrrarviającego określonl.ch rv rriniejszr.rn zaptoszeniu do złożenia ofctt1,, a w szczególności do6-g2ą6l,ę]1
przc.lrnioru zrmórvicnir.

1l.
l

)

WYKLUCZENIEwYKoNAwCY

Zarnarviającv rvvklucz a z udztału w postępowaniu \\'i.konawcrirv, którzy:
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a) rrie złożvll, żądarrl-clr doktrmentórv w \\,Tzn2czon\.m przez Zamaryiająccgrl terrninic;
b) nie rwkazali spcłnienia war-unków rrdziału rv postępcx,vaniu.
2) Oiertę

\\/l.konalvc_v rr,,r.kltlczonego uznaje się za odtzuconą.

12. ODRZUCENIE OFERT
7,amarxialący r;drzuci ofertę lv przqladku gdl,:

1) zostala

2)

po upłvwie tetmintr składania ofert.
odpou,,iacla treścizaproszenia do złożenia rlferfincrrrl ptze7. Zamawiaj ącego.

zł<lzc>na

j"l trcśćnic

przeds tarr,-io

13.

otlz

opisorr4 przcdmiotu zamórricnia

UNIE§rAZNIENIE POSTĘPO§7ANIA

'Zan:.axvtalilcv moze uniervaznić postęporvanie na każdvm etapie otaz gd1:

l)

nie zostarr ję zlożona zaclna oierta;

2) wszvstkie złożonę. ofer§ zostaną odrzr,rcorre;
3) cena najkorzr,stniejszej ofern. lub oferta z najniższą ceną prze\Tvnzsza krł,tltę, )aką Zamaxvialąq- zamierza
przeznaczyć na silnansorvanie zamówienia, chr-ba że będzie mćlgł tę krvotę zrviększl,f do cenl- najkorzr-stniejszej
rlferrr.

4)

'Zema.rvia!ącv zrezvoluje z zakupu,

14.
1)

TERMIN

Ofety

I

FoRMA SKŁADANIA OFERT

terminie do dnia 02-07-202'l, t. do godziny 12,00:
a) składać w wersji papierowe' w siedzibie Zamaw,talacego osobiścielab za pomocą pełnomocników lub
b) przesłać w wetsji papiefowe' na adfes: Ins§rtut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.
Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, z dopiskiem Kancelaria otaz wskazaniem numeru
postępo§rania na kopercie

c)
d)

należy w

przesŁać na adres

lemiesz ek marta@imw.lublin.pl podpisany skan.

2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) 7,a <lfertę przesłaną po terminie uzlaje się ofertę, któta:
a) z<>stała drlstarczona do siedzibs, /,amalvtającego po termlnie, o którvm mo\va

rv pkt. 1, niezaleznie od

Wr-konarvca dostarczał ją osobiścięczy za pciśrednic§vem innl ch podmiotórr,;
b) została ptzesłana rv rversji elekttonicznej rv ten sposób, iż Zamalvtającv mclgł się zapoznac z icl trcścią
nairvcześniej dopieto po terrninie, o któn,m mowa rv pkt. 1.
tego

cz1,

15. TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA

Zamawiaiący nie udostępnia infotmacii zlitęanych z udzieleniem zamówleńa z dziedzlny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w fozumieniu ustawy z dńa 16 kwietrria 7993 t. o zwalczańu
nieuczciwej konkutencji (tekst jednolity - Dz.IJ. z 2003 t., Nr 153, poz. 1,503 z poźn, zm.), jeżet podmiot
zainteresowany wykonaniem zamlwieńa ńe późńej nlż ptzed zawatciem umowy o wykonanie tego
zamówienla, zasttzegł, że trje mogą być one udostępniane.

16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE §rYBORU NĄKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O

wyborze najkorzystrriejszej of,erty, wykluczeńa z postępowania wykonawcórrr, którzy ńe wrykazaL
spełniania §/afunkó§/ udziaŁu w postępou/aniu określonych w ogłoszeniu, ofettach odrz:uconych z powodu
niezgodności ich treścizwymagantami okteślonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawndomiwykonawców za
pośrednictwem poczty elektonicznej oraz poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznei zgodnie z U stawą.
17. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel- 81-718-44-00, fax 81-747 -86-46
WWw,imW.lub|in,pI, e-mail. imw@imW.Iublin,pl

1. Administratorem Danych jest

Ins§rtut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki, ul. Jaczewskiego 2,
20-090 Lublin, NIP 712010378I, REGON 000288521.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail:
pawel.wierzba€)o2.pl
3. Cel przetwarzania danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
z dziedziny nauki.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznychw rwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektyv"ry 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończęnia postępowania o
udzielenie zamowienia,
6. Informujemy o prawie do żądaria od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą,ich sprostowania, lub ograniczeniaprzetwarzania,zzastrzeżęniem iz
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moźe skutkowaó zrnianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani anianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie moze narvszac integralnościprotokołu oraz jego załącznikow.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
przepisach ustawy Prp, rwlązarrym z
udziałem
określonym w
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają zustavły Pzp.
9. 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".
10.Informujemy,iż nie przysługuje Pani/Panu w zitązkllzart.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 prawlą przetwatzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
11. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechaninnów zautomatyzowanego
podejmowania decy zji w tym profi lowania.
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