OGŁOSZENIE O ZAMO§nENIU -ZANIOVIENIE ZDZIEDZINY NAUKI
Numer postępowaniaz4l8

/D /

202l

ZAPF(OSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarnawiający: lns§,tut

N{cdl cl,nl. Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczervskie1o 2, 20-090 I-ublin
REGON:00028B521
NIP: 712-010-37-81

Osoba do kontaktu: Ervelina Farian
tel. 81 7184545
e-mail: farian. ervelinl @rmlv.lublln.pl

1.

TRYB TJDZIELENIA ZAMO§rIENIA.

])rzedmiotcm zamórvienia jest dostarva, o którcj mowa w art.4d ust. 1 pkt 1 ustawfl z dńa29 stlczńa2004
r. - Prarvo zamówień publicznvch (tekst jednoliw - Dz. I.]. z 2015 r.,poz.21,64 z poźn. zm., dalej jakc>
,,PZP"), ti. służącawtłącznie do celólv ptac badarvczl.ch, ekspe§,mentalnych, naukow1,-ch lub rozrvojowl-ch,
które nie słuzą prowadzenlu przez zalr'awiającego produkcji masowej służącejosiągnieciu rcntowności
n,nkorvej lub pokn ciu kosztó-uv badań lub rozrvoju.
Postęporvanie o zamówienie publiczne ;est z§,|ązane z rcalizacją badan naukow],ch o rvartości
nieprzekraczające1 wlrazonei rv zło§,ch rórvnorvartości kwo§, o które1 mowa w przepisach wł.danych na
podstav,ie art.71ust. B PZP.
Podstawa pfaw-na ogłoszenia to aft. 30a ustaw1, z dńa 30 krvietnia 2010 r. o zasadach finansorvania nauki
(tekst jednoliq. - 1)z. U. z, 2()16, poz,. 2045 z poźn, zm., dalej jako ,,Ustawa").

2. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓ\rIENIA.
Ptzedmiotem zamó§rienia iest zalalp i dostawa odcrynników. Zadańe t

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓ§r/IENIA.
1) Dostawa do 11dni od dnta złożenta zam(lwtęńa przez, Zamawtalącego.
2) Dostawa rv dni tobocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

4. §rYMAGANIA STA§rIANE §rYKONA§7CY.
Zama:łiający nie stawia wymagań wobec §7ykonawcy

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTO§rANIA OFERT.
1) Oferta powinna bvć spotządzol7aw formle pisemnej na formularzu, którego treśćstanorvi ZałączntkNr
1 do niniejszego ogłoszeńa, otaz powinna zalvterać numef postępowania, którego do§cz).
2) ()ferta powinna zawierać następuiące infotmacje:
a) dokładne dane §fykonar.vcv składajacego ofertę, w qlm m.in. dane tcleadresorve, NIP, RF]GON oraz
rvskazanie osob1. do kontaktu rv sprawie ofetq, wraz z bezpośrednim numefem telcfonu i adresem email;
b) cenę br-r_rtto oraz rvartośćbrutto całej ofer§;
c) tcrmrn rcaltzacji zatnósv-teńa;
d) informacj€ o kosztach dostawy;
e) termin obowiązrłvania ofer§,.
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3) Oferta musi b1,{ tak skalkulowana, abv zarvierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówieńa za cały
zakres 7 c7,as realtzacji zatlórvieńa. Cena musi zawierać wszystkie elemenĘ cenotrvórcz e reallzacli
zamówięniat w szczególnoŚci: rvszystkie koszĘ §fykonawcy reallzacji zamótvtenta (-.i.. tfanspoft z
ubezpleczeniem, ttanspoft w suchvm lodzie), zysk §fvkonawcy, podatki, opław ofaż ewentualne
pozostałe elemenĘ. L,istalona wartośćmusi gwafantować pełne wlrkorrurrr" zakresu objętego
przedmiotcm zamówienia.
4) Cena rvinna bvć rvvrażona w zło§ch polskich. IŁozliczenia finansowe międzv Zamawlając.vm a
Wvkonarvcą dokonr.rvane będą w polskrch złoq,ch.
5) Jeżclt zostanie złożona oferta, której rwbór prowadziłby do porvstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodrue z ptzeptsami o podatku od towatów i usług, Zamawtającv lv celu ocen1. takrej
ofett, do|lcza do przedstawionej w rue1 ceny podatek od tolvarów i usług, kton, mrałbv obowiązek
rozltczvĆ zgodnie z qrń przepisami, Wlkonarvca, składając ofertę, infotmuje Zamaw,lającego, cżv rwbor
ofer§ będzie prorvadzić do porr.stania u Zamawiającego obowiązku podatkov,,ego, rvskazując nazrvę
(rodza1) towafu lub usługi, któnch dostawa lub św-iadczenie będzie prowadzić do jego porvstania, oraz
u,skazu,iąc ich lvartośćbez krvory podatku.
6) Ofeta ,wraz z załącznkam:, porvinna zostać podpisana przez osobę (osobl) uprarvnione do składania
ośrviadczeń woli rv imieniu §fykonarvcv.
7) I{ażdv '§V'l'konar,vca moż,ę złożyc tr,lko jedną ofertę, która musi obejmować całośćofelorvanego
przedmioru zamórr ienia.

6. WYKAZ DOKUMENTÓ§r,

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYCWIYKONAWCY.

I(ompletna oferta podpisana przez osobe (osobl) uprarvnione do składania oświadczeń woll rv imieniu
§(/t

konarvct

.

7. WARUNKI Pł-ATNoŚcI

i) Wvnagrodzęnie zostanie §Tpłacone rv formie

przelerł,u bankorvego rv terminie do 30 dni od dnia
oftzymańa od wykona1l,gl, prawidłolvo rwstarvionej fakturv oraz po dokonaniu odbioru przedmroru
um()wl, potwietdzonego protokołem zdawczo-odbiorcz;,m podpisanego przęz przedstawicieli

amaviającego i §ilvkonawc\,.
Ż) Za dzietl zapŁatv uznaje się dzień obciążerua rachunku bankc_lwego 7,amas,talącego.
7,

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.

l)

§(/rrkonarvca 11lozę przekaz,łwać Zamaxviającemu rnfotmacje, ośrviadczenia, pvtania oraz dokumen§.:
a) w postaci elektronicznej na adres rvskazan\r w zaprc,nzeńu

b) faksem na nr (B1) ]181196
c) pocztą, przesvłką kurierską;
d) osobiścierv I{ancelarii, mieszczącej się w siedzibie Zamarvtającego.
2) /,amalvtającl' będzic kontaktował się z Wl.kona-uvcą §, postaci elektronicz,nej lub faksem. |eże1l zaś
rvskazane sposobv komunikacii będą niemożlirve, 'Zanarvtający będzie przesvłałirrformacie,
zarviadclmienia i ośrviadczcnia pod adres, rvskazan1, rv ofercic.
3) W korcspondencji Wykg1211.ga zoboxviąz,anv jest do każdorazowcgo pcl-,vclł\,rvania się na numel
postęp<lrvania.

9. §rYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1) §i/ toku badania

i

ofęrt7,amarviającr, mr>że żądać od Wr.konarvcólv lłljaśnieńdoticzącl,ch treści
zlozons,ch clfert
<lkleślonym przez siebie terminie.
2) Procedura uzupełniania dokumentórr- odbrłvać się będzie clrogą elektroniczną lub faksem.
<lcen],

-"v

10. KRYTERIA OCENY OFERT
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l)

ofer§ 7amalviającl będzie kierorvać się kn,teriurn: cena 1009/t,.
2) Za najkclrzvstniejszą zostanie uznana oferta, któta ptzedstarvia najntższą cenę, po spełnieniu rłT magań
7,amawiaj}cego określonvch lv niniejszym z,aproszeńu do zlożenta oferĘ,, a \\i szczególności dotvczących
Prz,l,r,ul-borze najkorzr.stnicjszej

przcclmiclru zntnówictlia.

11.
l)

§rYKLUCZENIE§7YKONAWCY

'Zamalivtając1, 11,[1rrcza

z ldziału w postępowaniu \['r,konawc$11., którzv:
a) nie złożv\żądarrvch dokumcntów w §ryznacżonym przez'Zamarviającego terminie;
b) nic rvl.kazali spełnienia lł,arunkćlrv udziału lv prlstęptlrvaniu.
2) Ofertę Wr,konarr.cv vu,t,kluczonego uznaje się za odrzuconą.

12.

ODRZUCENIE OFERT

Zamalviającv odrzuci ofenę rv ptzvpadku gdl,:
1) została złc>z<>na po upłllr.ie terminu składania ofert.
2) iei trcśćnie odpolviada treściz^ptoszcl7l^ do zlożenia ofertv oraz opisolvi przedrniotu zamórr-ienia
przedstarvionelnu ptz ez 7,amarviaj ącego.

13.

UNIEWAZNIENIE POSTĘPO§rANIA

'1,amalvlaląc\i mozę unier.vażnić postępo\\,anic na kazdym etapie oraz gdv,.
1) nie zclstanic zlozona zadna oferta;

2) rvszr,stkle złożoneofer§, zostaną odrzucone;
3) cena rrajkorzvstnicjszej oferfi, lub oferta z najntższą ceną pfze\Ę,-zsza krvotę,laką'Zamau,iaj4c1. zamlętza
przeznaczvć na sflnansou.,anie zamólvierua, chvba że będzie mógł tę krvc_itę zrviększr,ć do cenr.
ofer6..
4) Zamaviający zrezvgnule z zakupu;
5) postęporvanic obarczone jest rvadą która uniemozlirvia zalvarcię umo\w- zgodnie z pfa\vem.
nai k<lrzl-stniej sz c j

14. TERMIN

I

FORMA SKł-ADANIA OFERT

1) Oferty należy §/ tefminie do dnia 21-06-2021, r. do godziny 12.00
a) składać w wetsji papiefo§/ei w siedzibie Zama,wiającego osobiściehlb za pomocą pełnomocników lub
b) puesŁać w wetsii papierowej na adtes: Instytut Medyqmy Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

20,090 Lublin, z dopiskiem I(ancelaria
postępowania na kopetcie lub
c) przesŁać na adres farian.ewelina@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą fozpatfywane.
3) Za ofettę pnesłanąpo tetminie uznaje się ofettę, która:

Jaczewskiego

2,

otaz §/skazaniem

numefu

a) została dostatczona do siedziby Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt. 1,, ńezależńe od
tego czy 1O7ykonawca dostatczał ją osobiścieczy za pośtednictu/em innych podmiotów;
b) została przesłana w wersji elektronicznei w ten sposób, iż Zarrravłujacy lorogł się zapoznać z jej treścią
najwcześniej dopiero po terminie, o którym mo\il,a w pkt. 1.

15.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zamawiaiący nie udostępnia infotmacii związanych z udzieleńem zamós,ieńa'z dziedztny nauki
stano\il"iących tajemnicę ptzedsiębiotstwa w rozumieniu ustawy z dńa 1ó kwietrria 1,993 t, o zwalczańu
nieuczciwei konkutencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nt 153, poz. 1,503 z późn. zm.), jeżeh podmiot
zaintetesowany wykonaniem zamówieńa ńe poźńej ńż ptzed zawatciem umo\ily o wykonanie tego
zamóslieńa, zasttzegł, że tie mogą być one udostępniane.
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCE§rYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEIOFERTY

O wyborze najkotzystniejszej ofeĘ, wykluczeńa z postępowania wykonawców, któtzy ńe wykazaĘ
spełniania warunków udznłu v/ postępo§/aniu okreśIonych w ogłoszeniu, ofettach odrzuconych z powodu
niezgodnoŚci ich treścizwymagańami określonymi w ogłoszeniu, Zamawtający zawiadomiwykonawców za
poŚrednictwem poczty elekttonicznej otaz poptzez umieszczenie infotmacji w Biuietynie Informacji
Publicznej zgodnie z U sta,wą,

17. KLAUZULA

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Ins§tut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,20-090
Lublin, NIP 712010378I, REGON 00028852l.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wieruba, adres e-mail: paw-el.więrzba@o2.pt
Cel przetwarzania danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicmęgo z
dziedziny nauki.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kńętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w rwiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rczporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dńa zakończeńa postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informujemy o prawie do żądartia od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia przet:warzania, z zasttzeżeniem iż
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralnościprotokołu oraz jego zńączników.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa|Jrzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informujemy, ze podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym określonym
prp,
przepisach ustawy
w
związatym z
udziałęm
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają zustawy 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
dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowień publicznych (Dz.I]. z2017 t. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy, iż nie przysługuje Pani/Panu w zlviryku z art. 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.2I RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawą prawnąprzetwaruania Pańi/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmow zautomatyzowanego
podejmowaria decyzji w tym profilowania.

Załącznk 1 - Formulau ofettovry
Załącznk 2 - Załącznk do post. 458/D /2021
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