OGŁOSZENIE O ZANIOU/IENIU - ZAMO§r/IENIE ZDZIF'DZINY NAUKI
Numet postępowa nia:

506 / D /

202l

ZILPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamasviający: Insq.tut N{edycynv Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
R]]GON: 000288521
NIP:712-010 37,81
Osoba do kontaktu: Nfarta Lemrcszek
tel. t]1 718451,3
e-mail: lemieszek.

m

arta@tmlv .Iublin.pl

l. TRYB IJDZIELFNIA ZAMOWIENIA.
Przeclmiotcm zamćlrvicnia jest dostawa, o której lT}owa w aft. 4d ust. 1 pkt 1 ustawl. z dnia 29 svczńa 2001
r. - Ptarvcl zamćlrvień publicznl.ch (tekst jednoliq. - Dz, I.1. z 201,5 I., poz. 2164 z późn. zm,, dalej iako
,,P'ZP"), ti. słuźącarr,łłączniedo celólł, prac badarvczych, eksperymentalnvch, naukor,łlch lub rclzv,ojo\Ę-ch,
kttirc nie słuzą prorva<]zeńw pIzęz zamarviaiącego produkcji masorvej służącejosią4lieciu rentolvności
rr,nkorvej lub pokn,ciu kosztórv badań lub rozrvoju.
Postęporvanie o zamówienie publiczne jest zlviązane z rea|tzacjĘ badań naukow-r,ch o waft()Ści
nieprzekraczaj+cei rwrazorrej rv zło§.ch rórvnor,vattości kwot1,, o któtej mowa u, przepisach rrl,danvch na
poclstalvie art. 11, ust. 8 PZP.
Podstarva pfawna ogłoszenia to aft.30a ustarvy- z dria 30 ku,ietnia 2010 r. o zasadach finansorvania nauki
(tckst jednoliw - Dz. Ls. z 201,6, poz. 2015 z póź,n. zm., dalej,jako ,,Llstawa").

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMO§nENIA.
Przedmiotem zamóv/ienia iest
Zadanie!-3

zal<:.:rp

i dostawa odczynników i matedałów zużywalnych.

3. TERMIN §7YKONANIA ZANIO§7IENIA.
1) l)ostarva do 21 dni od dnia z,łożenia zamórvienia przezZamawiającego.

2) l)ostarva rv dni tobocze u, godzinach od 7.30 do 15.00.

4. WYMAGANIA STAWIANE WYKoNAWCY.
Z ama€tający nie s tawia wy magań wob e c §fykonawcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTO§rANIA OFERT.
1) Oferta polvinna być sporządzona rv fotmie pisemnej na formularzu, którego treśćstanorvi ZałączrrlkNlt
1 do niniejszego ogłoszeńa, otaz powinna zavłlęrać numel p()stępowania, którego do§ czv.
()ferta
2)
pov,,inna zawterać następujące rnformacje:
a) dokładne dane §fykonawcy składającego ofertę, lł- t},m m.in. dane teleadrcsorve, NIl), R]]C}ON oraz
rvskazanie osoby do kontaktu rv sprawie clferfi wIaz z bczpośrednim numcrem telęfonu i adresem emai1;

b) cenę br-utto oraz rvartośćbrutto całei ofer§;
c) tcrmin rc/rtzacjt zamórvienia;
d) inftlrmację o kosztach dostarw;
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e) teffiin obowiązl,wańa oferq.
3) Oferta musi być tak skalkulowaf|^, aby zawienła całkowitą cenę realizacli ptzedmiotu zamówieńa za cały
zaktes i czas realizacjt zamówieńa. Cena musi zawietać wszystkie elementy cenotwótcze tealizacji
zamówieńa, w szczególności: wszystkie koszĘ §fykonawcy tealizacji zamówieńa (-.i". tfanspoft z
ubezpieczeniem, taanspoft w suchym lodzie), zysk Wykonav/cy, podatki, opłaĘ oraz ewel\tualne
pozostałe elementy. Ustalona wattośćmusi gwarantować pełne wykonanie zaktesu objętego
pz e dmio te m z amów tetia.
4) Cena winna być wyrażona ,\I/ zŁotych polskich. F.ozkczeńa ftnansowe między ZamasliĄącym a
\il/ykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.
5) Jeżek zostatie zŁożona oferta, któtej wybór ptowadziłby do powstania u Zama-wiajacego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towatów i usług, Zarr'.awu;jący w celu oceny takiej
ofety dollcza do przedstawionej w niej ceny podatek od towatów i usług, który miałby obowiązek
rozllczyć zgodnie z tymi przepisami. \ff/ykonawca, składając ofertę, infor:rnuje Zarnasl,lalacego> czy wybót
ofetty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) tov/afu lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstan7a, oraz
wskazuiąc ich watośćbez kwoty podatku.
6) Oferta wt^z z zaŁącznlkami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uptawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu \Wykonawcy.
7) I{ażdy lWykonawca rlroże zŁożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całośćofetowanego
pzedmiotu zamówieńa.

6. uryK^Z DOKUMENTÓW,JAKIE

MAJĄ DoSTARCZYC WYKONAWCY.

I{ompletna oferta podpisana przez osobe (osobi) uprawnione do składania ośrviadczeń rvoli rv imieniu
Wvkonar,vcv.

7. WARUNKI Pł-ATNoŚcI
) V'vnagrodzenie zostanie lr,r,płacone rv formie ptzelewu bankowego w terminie do 30 dni od dnia
<ltrzvmania od \ffi-k<lnarvcv prarvidłowo lwstawionej faktuq, onz po dokonaniu odbioru przedmiotu
umo\\r\: ponvierdzonego protokołem zdarvczo-odbiorczl.m podpisanego ptzez przedstarvicieJi
Z amaw laj ącego i Wvkonawcy.
21 Za dzien zapłatv uznaje się dzieri obciążenla rachunku bankowego Zamawiającego.
l

8. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIE§7ANIA.
1) Wvkonarvca może ptzekaz\svaćZama:vlającemu informacje, oświadczenta,pvtańa otaz dokumenty:
a) rv postaci elektronicznc1 na adtęs wskazafly 1y zaproszeniu;
b) faksem na nr (B1) 71,B419(l;
c) pocztą, przesvłką kurierską;
d) osobiściew liancelarii, mieszczącei się w siedzibie Zamawiającego.

2) 7,anawtającl. będzie kontaktorvał się z Wvkonarvcą w postaci elektrontczncj lub faksem. |eże|l z,aś
rvskazane sposobv komunikacji będą niemozliwe, 7amalvtającv będzie przesl,łał informacje,
zalviadcimienia i ośrviadczeńa pod adres, rvskazan\. rv ofercie.
3) W kilrespondcncji Wvkonarvca zoborvląz.anv jcst do kazdorazowego pcx.vołl,rvania się na numef
postępowania.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT

l) W toku

i oceny

może żądaćod Wvkonarvcórł. rłl-jaśnieńd<lfi,czącr-ch treści
złozę>nych ofert rv określonym przez siebie terminie.
2) l)rocedura uzupełniania dokumcntów odbrłvać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
badania

<>fett Zamarr,.iającv
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10. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Przl- ua,borze najkcltzvstniejszej ofcrff Zamasvtająct będzie kierować się kn,teriurn: cena 1009ó.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana clfetta, która przedstarvia najńższą cenę, p() spełnieniu rłłmagań
7,atnalvlającego określon\-ch rr,. niniejszvm zaproszeniu do złożentaoferq-, a lv szczególności do§czącvclr
przcdnrit lru zatn,irvicnia.

11.
|)

WYKLUCZENIE§rYKoNA§rCY

Zamatvlając1- rwklucza z wdzlalu \! postępo\\raniu Wt,konarvcórv, któtzl:

a) rrie złc;żs,l:,żąclarrvch dokument<iw w wvunaczonym przez Zatnarr.iająccgo ter.ninie;
b) nie rr,r.kazali spelnienia warunkórv udziału \v postępowanill.
2) Ofertę Wvkonav.,c\- rn-kluczonego uznaie się za odrzuconą.

12. ODRZUCENIE OFERT
cldrzuci ofcrtę rv prz_vpadku gdl:
1) została z,łożllla po upłvrr,ie terminu skłaclania ofcm.
2) jej treśćnie odporvia<la treściz^ptoszcni^ do złr>zęnla ofer§. oIaz opisorvi przcdmicltu zatnólr-icnra
przcds tawionemu przez 7,amarviaj ącego.
7,ar;''a..iviając\,

13. UNIEWAZNIENIE

POSTĘPO§rANIA

7,ama-rvlaląc\, ln()ze trniervaznić ptlstępo-,vanic na kazdt,m etapie oraz gdl:

1) nie zostanie zł<>zona z,adna oferta;
2) rvszystlire zł<lzonc ofet§, zostaną odtzucone;
3) cena najkorzr-strueiszej ofern- Iub oferta z najntż,szą ceną pfzcw\-zsza krvot€, jaką Zamalvialąc1- zamierza
prze.znacz.:,ć na sfinansorvanie zamiirvicnia, chvba że będzie mógł tę krvcitę zrł,iększvć do cenv
naj korzvstrriej szcj oferfi-.
4) '/,analvialącs, zrczs,gluje z zakupu;
5) postęporł.anie obatczone jcst rvadą, któta uniemożlirvia zarł-aLcie umow\., zgodnie z pfawem.

14. TERMIN

I FORMA SKł-A_DANIA

OFERT

1) Ofetty nzleży w terminie do dnia 14-07-202l r. do godziny t2.00
a) składać w wetsji papierowei w siedzibie Zamauliającego osobiście|ub za pomocą pełnomocników lub
b) przesŁać w wersji papierowej na adtes: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

Jaczewskiego

2,

20-090 Lublin,

z dopiskiem I(ancelada ofaz wskazaniem

numefu

postępo§/a nia na kopercie lub
c) puesłać na adtes lemieszek.mata@imvł.lublin.pl podpisany skan.
2) Oferty ptzesłane po tetminie nie będą foupatfy§lane.
3) Za ofettę przesłanąpo tefininie uznaje się ofertę, któta:
a) została dostatczona do siedziby Zamawiającego po terminie, o którym mowa v/ pkt. 1,, ntezależnle od
'Wykonawca
dostatczał ią osobiścieczy za pośrednictwem innych podmiotów;
tego czy
b) została ptzesŁana w wersji elektronicznei w ten sposób, iż Zamawtający mogł się zapoznać z jel treścią
najwcześńei dopieto po terminie, o którym mowa w pkt. 1.

15. TĄEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA

zamauriaiący nie udostępnia infotmacji zsłięanych z udzielentem zamówieńa z dztedztrty nauki
stanowiących tajemnicę pzedsiębiofstwa §/ rozumieniu ustawy z dńa 16 kwietnia 1,993 t. o zwalczańu
nieuczciwej konkutencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r., Nt 1,53, poz. 1,503 z późn. zm.), jeżell, podmiot
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zaifltefesowany wykonaniem zamóslenla ńe późńej ńż ptzed zaslatciem umo\ń7y
zamówienn, zasttzegł, że ńe mogą byĆ one udostępniane.

16.
O

o

wykonanie tego

INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEISZEJ OFERTY

z

postępo\ł-ania wJ,konawcó§,, którzy nie vlkazali
spełniania rł,atunkćlrv udziału §/ postępowaniu określonlr6|,, w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z porvodu
niezgodności ich treściz wvmaganiami określonr,,mi rv ogłoszeniu, ZamarvtajĄc,v zalviadomi rr,l.konarvcórr. za
pośrcdnictrvem pocz§- elektronicznej oraz poprzez umicszczenie informacji w Biule§,nie Informacji
Publicznej zgodnie z L|starvą.
vu.r,botze najkotzystniejszej

17. KLAUZULA

ofer§, rwkluczeniu

INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Ins§tut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki, ul. Jaczewskiego 2,20-090
Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.
FuŃcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Wierzba, adres e-mail: pawel.r,vierzba@o2.p1
Cel przetwarzania danych jest zwiagany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z
dziedziny nauki.
Podstawą prawną przętwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 20161679 z dniaL7 kwiętniaż016 r. w sprawie ochrony osób fizycmych w zilqku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4lat od dnia zakończęnia postępowania o udzielenie
zamówienia,
Informujemy o prawie do żądaria od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzężeniem iż
skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani mńaną postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraznie może fiaruszac integralnościprotokołuoraz jego zńącznlkow.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym określonym

w

przepisach

ustawy

Prp,

rwiązanym

z,

udzińem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.

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 zanówiętl publiczrych (Dz.U. z2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy, iż nie przysługuje Pani/Panu w zvłiązkll z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych, prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20
RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwatzartia danych osobowych,
gdyz podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. c RODO.
Pracownicy ptzetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmow zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.
Informujemy,

/,ałączńk 1 - liormularz ofertowf.
Załącznlk 2 - Załącznk do post. 506 /D / 202I
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