oGŁosZENIE o ZAMO§nENIU - ZAMO§rIENIE ZDZIEDZII{Y NAUKI
Numer postępo§/ania

495 / D /

2021

Z^PROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarnalviaiący: Insh,tut

NIedr,cl,ny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. .Jaczev,skiego 2, 20-090 Lublin
RF,C}()N: 00028B521

NIP: 712-010-37-81

C)soba do kontaktu: Nfarta Lcmieszek
tel. 81 7184

51,3

e mail: lemieszek.marta@imrv.lublln.pl

1.

TRYB IJDZIELFjNIA ZAMOWIENIA.

Ptzedmiotem zamówlenia jest dostawa, o której mou/a w att.4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 29 styczńa 2004
t. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednoltq - Dz. U, z 201,5 r., poz. 2764 z późn. zm., da|ej jako
,,PZP'),t.,. sŁażącawyłączńe do celów ptac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub tozwojowych,
które nie służąprowadzeńu ptzez zamawiającego ptodukcji masowej służącejosiągnieciu tentowności
rynkowej lub poĘciu kosztów badań lub rozwoju.
Postępowanie o zamówtetie publiczne jest związane z reąliz.aclą badań naukowych o wartoŚci
riepnektaczającej wynżonej w złotych równowattości kwoty, o któtej mowa w przepisach wydanych na
podstawie aft, 77 ust. 8 PZP.
Podstawa pfav/na ogłoszetia to att, 30a ustawy z dnta 30 kwietnia 201,0 t. o zasadach finansowania nauki
(tekst iednohtlr -Dz.U. z 201,6,poz.2045 z późn. zm., dalej jako ,,Ustawa").

2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMO\uENIA.
Przedmiotemzamóńenia jest Zal<up otaz sukcesy\rme dostawy myszy szczepuc57BL/6J (samcer 23 miesięczne,,§r' łącznei ilości210 szt.).

3. TERMIN §7YKONANIA ZAMO§nENIA.
1) Dostawa do t]9-05-2023

2)

r.

Dostarva lł, clni robocze rv godzinach od 7.30 do 15.00.

4. VYMAGANIA STAWIANE wYKoNA§r/CY.
1) Transpott do Lublina w jednorazowych tektmowych klatkach. Sukcesy,vzne dostawy w ilościach oraz tetminach
wskazanych w harmonogtamie dostaw.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Ofetta powinna br,ć spotządzona w fonnie pisemnej na formularzu, któtego tteśćstanowi Załącznlk Nr 1 do
niniejszego ogłoszcnia, oraz powinna za:vierać numef postępo\łania, którego doq.62u.
2) Orefi^ powinna zalvietac następujące informacje:
a) dokładne dane \\'lkonawcv składającego ofertę, w ł.m m.in. dane teleadtesowe, NIP, REGON oraz rvskazanie
osoby do korrtaktu rv sprarvie ofetfi, wtaz z bezpośrednim numerem telefonu i adresem e-mail;
b) wartośćbtutto całei ofer§;

c) termin realtzacji zamówienia;
d) termln c,bc,u,iązr-wania olern,:

lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lub|in
tel. 81 -71 8-44-00, fax 81 -7 47 -86-46
VWWV,imW.lublin,pl, e-mail: imw@imw,lub|in.pl

e) inforrnację o kosztach dostawt.
3) Oferta musi br.ć tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmioru zamówienia za cały zakres i
czas rea|lzacji zamówienia. Cena mrrsi zar.vierać rvszystkie elemen§ cenotw,órcze realtzacji zamówienia, u,
szczególności: r.vszvstkie kosz§ \\'r,konawc}. rcdlzacli zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, tfanspoft w
suchym lodzie), zlsk \\i|i6nawc\I, poclatki, opła6 otaz ewentlralne pozostałe elemenĘ. Ustalona waftośćmusi
gwaf antować pełne rn-konanie zaktesu ob j ętego ptz edmiotem zamówienia.

4) Cena winna bl-ć 1q,1226na w złoĘ,clr polskicir. Rozliczenia ftnansowe międzv Zamawiając,vm a \\'vkonarvcą
dokonl.w,ane będą w polskrch złon ch.

5) .}eżell zostanie złozona ofefta, któtej tl.bór ptorvadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkorvcgo zgodnic z przeplsam:, o poclatku od torvarów i usług, Zamawtaj1cy w celu oceny taklei
rlfer6. dollcza do przedstarvionej rv niej ceny podatek od towarórv i usług, któn, miałbv oborviązek
tozhczyc zgodnie z t},mi pfzepisami. §7ykonawca, składaląc ofettę, lnfotmuje Zamal,viajĄce35o, czy rwbót

ofer§ będzie prowaclzić do pou,stania u Zamalviającego oborviązku podatkowcgo, wskazując nazlvę
(rodza) towa{u lub usługi, którvch dostarva lub śrviadczenie będzie prowadzić do 1ego porvstania, oraz

w-skazuiąc ich wartośćbez kwo§ podatku.
6) Oferta -wraz z załączntkaml powinna zostać podpisana

oświadczeń,"voli rv imleniu \il/_vkonarvcv.

7')

ptzez osobe (osob1) uprarvnione do składania

I{ażdv Wl.konarvca rr'ożę zlożyć §lko jedną ofertę, która musi obejmować całośćoferorvanep1o
przedmioru zamórvienie.

6. \YYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC §7YKoNAWCY
Iiompletna ofcrta podpisan^ przez osobę (osob1) uprav,nione do składania ośrł,iadczeńlvoli rv imieniu \\łkonawcl-,

7. TERMIN PŁATNOŚCI
\\'r-nagrodzenie zostanie wl,płaconc rv terminie

lłł-starvionej faktun, otaz

do 30 dni od dnia

po dokonaniu odbioru przedmiotu

otrżvmania

od \\rkonau,ci-

prawidłow-o

umo\\n, pot§/ierdzonego protokołem zdau,czotlcllliorczvm podpisanego puez przedstawicieli Zamawiająccgo i \\'ykonarvcI.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.
1) \\'t,konav,ca może ptzekazlrvać Zamalwającemu infonnacje, oświadczenia, pvtanta oraz dokumen§, rł, terminie
najpoźniej 3 dni przed terminem skłaclania ofert lv postaci elektronicznej na adres lvskazenl, lv zaproszeniu;

2)

Zamav-iaiącr- będzie kontaktorvał się z \\rvkorla\vcą w postaci elekttonicznej lub faksem. Jeżeli zaślvskazane
sposobr- krxnunikacji będą niemożE:ste, Zamarrrającv bęclzie przesr.łał informacje, zawiaclomicnia i oślviadczcnia

p,,tl r.lres.

lr

skazaltr rr olercie.

3) \\'koresponclencji \\'l.konarvca zobolł,iązanv jest do każdorazowego porvołllvania się nn numef postęporvania.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
) \\' tokrr badania i ocenv

ę>fctt 7,amarviającr. moze z,ądać od \\\.konarvcórv rr,,T jaśnieńdo§ czącl-cl-r
rlicrt rv okleślonr-m przez siebie tetminie.
2) l'tocedr_rra uzupełniania c]okumcntórv rldbrłvać się będzic clrogą elckttonicznąlub faksem.
1

10.

tre

ścizłożonl,ch

KRYTERIA OCEI{Y OFERT

) ]'rzl- rvl,borze rrajkorzvstnicjszcj clfctą- Zamarviająq. będzie kierorvać się krl-terium: cena 1009,i,.
2) 7,a najktlrzl,strriejszą zostanje tlznalll ofcrta, która przedstawia najrriższą cenę, pcl spcłnicniu rł-r-magari
7nmarviająceqo określorl\rch w niniejszt,m zaproszeniu do z,l<>żenia oferfi., a w s,żczególnr,ści doh-czącvclr
l

przt,.lmir

11.

lt

u zam, jrvierria.

WYKLUCZENIEwYKoNA§rCY
lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
U|, Jaczewskiego 2, 20-090 Lub|in
te|, 81 -71 8-44-00. lax 81 -7 47 -86-46
WWW.imW,lublin.p|, e-mail: imW@imW.lublin.pI

1,) Zaraaulającr- rwklucza z udz,ialu w postępowaniu \\ikonarvcórv, ktotzy:
a) rric zlożylt ząclanvch dokumentórv \\, §l,znacżon.\,r^n pft,ez Zatna.i,viająceqo tefmillie;

b) nic lr,T,-kazali spełnicnia rvatunkólv udziałrr rv postęporvaniu.
2) Ofertę \\'1.k9n2ly61. v,r,kluczonego uznaje się za odrzuconą,

12.

ODRZUCENIE OFERT

Zanlarł-iającv odrzuci o[ertę lv przvpadku gdv:

l)

została zIoż,ona po upłr,wic terminu składania rlfert.

2) irl treśćnie odpowiada tteścizaprosz,enia do z)ozenta ofeffi, ot^z opisolvi pzcdmiotu zamórtierril
prze<lstarvionefiItl pfzez Zamawiającego,

13.

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

7,amaxviający może uniervaźnićpostę1-1orvanie na każdr,m etapie oraz gdv:

1) nic zostanie

złoz,r>na żadna r>ietta

2) rvszr-stkie z,I<>żone ()feft}, zostaną odtzucone;
3) cena najkorzr,stniejszej ofertl lub ofetta

z

najniższą ceną pfże\\rt:ższa krvotę, ioką 7,amawiając:1 zanlięrz,a

pr,eznaczs-ć na sfinansolvanie zamórr.ienia, clrl-ba że będzre mogł tę krvotę zwiększlć do cenv najkotzvstniejszcj
of-erfr.

4)

./,araaxl-ialąc,:- zt

14. TERMIN

cz,,1, gntr

I

j

e z z akupu.

FORMA SKł-ADANIA OFERT

1) Oferty należy w tetminie do dnia 07-07-202l r. do godziny 12,00:
a) składać §/ v/efsii papiefowei w siedzibie Zama,wtającego osobiścieLub za pomocą pełnomocników lub
b) przesłać w wersji papiefoviei na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

2,

20-090 Lublin,
postępov/ania na kopercie

Jaczewskiego

c)

z

dopiskiem l(ancelaria ofaz wskazaniem numefu

pruesłać na adtes

d) lemiesz ek.rnafta@imw.lublin.pl

podpis any skan.

2) Oferty ptzesłane po tefminie nie będą fozpatfywane.
3) Za ofertę przesłaną po ternrlnie uznaje się ofertę, ktćlra:
a) zclstała dostatczona dcl siedzibv 'Zamalvtającego po terminie, o ktć>q.m mowa ,,r, pkt. 1, nlęz,alężnte od
tego cz\- \X/r.konarvca dostarczał ją osobiścieczs, za pośrcdnictlvem innvch podmiotórv;
b) została przesłana rv ,,vcrsji elektronicznej rv ten sposób, tż,'I,amalvlającv mogł się z,apoznac z 1ej treścią
najrvcześniei clclpiero p<l terminie, o któnm mowa lv pkt. 1.

15. TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA

Zarnavłiaiący nie udostępnia infotmacii " zwięanych z ldzieIeniem zamiwrcńa z dziedzlny nauki
stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa w tozumieniu ustawy z dńa 16 kwietnia 7993 t. o zwalczatiu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 f., Nt 753, poz. 1,503 z poźn. zm,), 1eżelt podmiot
zainteresowany wykonaniem zamówrctia ńe poźńej nlż przed zav,rarciern umo\ily o wykonanie tego
zamówieńa, zasttzegł, że ńe mogą być one udostępniane.

16.

INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wyborze najkozystniejsze1 ofetĘ, wykluczeńa z postępowania wykonawców, którzy ńe slykazah
spełniania warunków udzlała §/ postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu
niezgodności ich teściz wymagańami okteślonymi w ogłoszeniu,Zamawiający za,wiadomiwykonawców za
pośrednictuiem poczty elektronicznej oraz poptzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznei zgodńe z U stawą.

O

lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul, Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel,

81 -71

8-44-00, fax 81 -7 47 -86-46
e-mail: imW@imw.lublin.pl

WWW.imW,lublin.pl,

1"7.

UMo§r/A

\ilZykonawcą któtego ofetta zostańe uzflana przez Zamańającego za najkotzystniejszą zostańe z^w^tta
umowa w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z

18. KLAUZULA

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych jest

Ins§rtut Medycyny

Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,

20-090 Lublin, NIP 7l2010378I, REGON 000288521.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres
3.

e-mail:

oawęl.wierzba@.oZ,pl

Cel przetwarzania danych jest rwiązany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
z dziedziny nauki.
4. Podstawą prawną przetwaruania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznychw związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych orazuchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzie l enie zarnówienia,
6. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczeniaprzetwarzania, z zastrzeżeniem iz
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moźe skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie moze nanlszaó integralnościprotokołu oraz jego zńącznikow.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Informujemy, żę podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
przepisach ustawy Prp, rwiązanym z
określonymw
udziŃem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia public7rlego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Informujemy, iz odbiorcami PanilPana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 otaz art.96 ust. 3 ustawy z
dńa 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 20l8),
dalej ,,ustawa Pzp".
l0.Informujemy,iż nie przysługuje Pani/Panu w nviryku z art. 17 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 podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną prze&varuania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RoDo.
11. Pracownicy przetwarząący dane osobowe nie korzystają z męchanizrtów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.

Załącznlk 1,

Hatmonogram dostarv

Załącznk2 Formularz ofertou,1- do post. 495/D /2021
ZaŁącznk2 Wzór umowT

h,wryB,I'fi'S,ff,ffiu
Ęilf .Uz,vł, ńłttdt,

lnstvtut Medvcvnv wsi im. witolda chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
tel. 81-7 18-44-00, fax 81-747 -86-46
WWw,imW.Iub|in,pl, e-mail: imw@imW.lUblin,pl
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