OGŁOSZENIE O ZAMOWIEMU - ZAMÓWIENIE ZDZIF,DZINY NAUKI
Numer postępowania: 656/D 12018

ZAPROSZENIE Do 7,ŁDŻF]NIA OF,ERTY
Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego2, 20-090 Lublin
REGON:000288521
NIP: 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: Marta Lemieszek
tel. 81 7184 531.
e-mail : lemieszek.m arta@imw.lublin.pl
1. TRYB UDZIELENIA

ZAMÓwrnNrł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa29 styczńa
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z20l5 r.,poz.2164 zpóźn. zm., da7ej
jako ,,PZP"), tj. służącavryłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych, które nie słuzą prowadzenil,przez zamawiającego produkcji masowej słuzącej
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosźów badń lub rozwoju.
Postępowanię o zanówienie publiczne jest zwtryanę
rcalizacją badń naŃowych o wartości
nieprzekraczającej wyrżonej w ńotych równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Podstawa prawra ogłoszenia to art. 30a ustawy z dńa 30 kwietnia 20t0 t. o zasadach finansowania
nauki (tekst jednoltty -Dz.U. z2016,poz.2045 zpóźn. zl.n., dńejjako ,,Ustawa").

z

2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamóńenia jest: Zakup i dostawa odczynników i materiałów nlżywalnych.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1) Dostawa do 21 dni od dnia ńożeniazamówienia przezZamawiającego.
2) Dostawa w dni roboczew godzinach od 7.30 do 15.00.

4. WYMAGAIYIA sTA\ilIA}IE wYKoNA\vcY.
ZamawiEący nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

5. oPIs sPosoBU PRZYGOToWA}IIA oFERT.
1) Oferta powinna byó sporządzona w formie pisemnej na formularzu, którego treśó stanowi Zńącmik Nr 1 do
niniejszego ogłoszenia, oraz powinnazawieraó numer postępowania, którego doĘczy.
2) Ofertapowinna zawieruó następujące informacje:
a) dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe, NIĘ REGON oraz
wskazanie osoby do kontaktu w sprawie ofeĄ wrazzbezpośrednim nrrmerem telęfonu i adresem e-mail;

b)
c)
d)
e)

cenę brutto oraz wartośó brutto całej oferty;

termin realizacji zamówienia;
informację o kosźach dostawy;
termin obowiąrywania oferry.
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3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby za:więrńa całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały
zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji
zamówienia, w szczególności: wszystkie koszĘ Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z
ltbezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe
elementy. Ustalona wartośćmusi gwarantowaó pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.

4) Cena winna byó wyrażona w ńoĘch polskich. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą
dokonywane będą w polskich złotych.
5) Jeżeli zostanie zŁożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiąku
podatkowego zgodnie zprzepisarfli o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamavłiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzió do powstania u Zarnawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzió do jego
powstania, orazwskazując ich wartośó bez kwoty podatku.
6) Oferta wraz z zńącznikani powinna zostac podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) Kńdy Wykonawca możę złożyctylko jedną ofertę, która musi obejmować całośćoferowanego
przedmiotu zamówienia.

6. WYKAZ DOKUMENTOW, JAIflE MAJĄ DOSTARCZYĆ wYKoNAwCY.
Kompletna oferta podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
Wykonawcy.

w

imieniu

7. WARUNKIPŁATNoŚcI
1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiofu umowy

potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
2) ZadzięńzapłaĘ uzraje się dzień obciąlenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8.

INT,ORMACJA O SPOSOBm POROZUMIEWAIYIA.

1) Wykonawca może ptzekazy,łvaó ZamawiĄącemu informacje, oświadczeniąpytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu;
b) faksem na nr (81) 7184496;
c) pocńą przesyłką kurierską
d) osobiście w Kancelarii,mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego.
2) ZamawiĄący będzie kontaktował się z Wykonav/cąw postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaśwskazane

sposoby komunikacji będą niemozliwe, Zamawiający będzie przesyłń informacje, zawiadomienia i

oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

3) W korespondencji Wykonawca zobowiązanyjest do każdorazowego powoĘwania się na numer postępowania.

9. WYJAŚMENIA TREŚcr

ornnr

i oceny ofert Zamawiający możs żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
ńożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
2) Procedura uzupełniania dokumentów odbywaó się będzie drogąelektronicznąlub faksem.
1)

W toku badania

10.

KRYTERIA oCEI\-Y OFERT

I) Prrł wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierowaó się kryterium: cena
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2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę, po spełnieniu wymagń
Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do ńożęnia oferly, a w szczególności dotyczących
przedmiotu zamówienia.

11. WYKLUCZENIEwYKoNA\vcY
l)

Zamawiający wyklucz a z udziaŁa w postępowaniu Wykonawców, którry:

a)nieńoĘliżądanychdokumentówww%Bczonppr7śzZamawiającegoterminie;

b) nie wykazali spełnienia warunków udziŃu w postępowaniu.
2) OfertęWykonawcy wykluczonego uzraje się za odrzuconą.

12.

ODRZUCEI\IE OFERT

Zanawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) została ńożonapo upływie terminu składania ofert.
2) jej treśó nie odpowiada treścizaproszenia do złożęniaofefty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawio nemu przez Zamaw iaj ąse go.

13.

t NIEWAZI{IENIE POSTĘPOWAI\IA

ZarnawiĄący może unieważnió postępowanie na kżdym etapie oraz gdyl:
1) nie zostanie ńożonażadna oferta;
2) wszystkie zf,ożone oferty zostaną odrzucone;
3) cena najkorzystniejszej ofeńy lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamięrza
ptzentaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyó do ceny
naj korzystniej szej ofeĘ.
4) Zamawiający Tez! gnuje z zaklpu;
5) postępowanie obarczone jest wadą która uniemożliwia zawarcie umowy zgodnie z pra\ilem.

14.

TERMIN

I

FoRMA SKŁADA}IIA oFERT

1) Oferty należy w terminie do dnia 12.09.2018 r. do godziny 12.00
a) składać w wersji papierowej w siedzibie Zamańającego osobiścielub za pomocąpełnomocników
lub
b) przesłaó w wersji papierowej na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

Jaczewskiego

2, 20-090 Lublin, z dopiskiem Kancelaria oraz wskazaniem

numeru
postępowania na kopercie lub
c) przesłaó na adres:lemieszek.marta@imw.Iublin.pl podpisany skan.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Zaofertęprzesłanąpo terminie umĄe się ofertę, która:
a) została dostarczona do siedziby Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt. 7,niezależmid od tego
czy Wykonawca dostarczŃjąosobiście czy za pośrednictwem innych podmiotów;
b) została przesłana w wersji elektronicznej w ten sposób, iZZamawiĄący mógł sięzapoznaó z jej treścią
najwcześniej dopiero po terminie, o którym mowa w pkt.

15.

1.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zamawiaiący nie udostępnia informacji z:ńązanych z udzieleniem zamówieńa z dziedziny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dńa 16 kwietnia 1993 r. o zwalczańu
nieuczciwej koŃurencji (tekst jednolity - Dz U. z 2003 r., Nr l53, poz. 1503 z późn. z:rt.), jeżeli
podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia nie pózniej ńZ przed zawatciem umowy o
wykonanie tego zamówi eńa, zasttzegł, że nie mogą byó one udostępniane.
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16.

INF'ORMACJEDOTYCZĄCEWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców,ktorzy nie vlykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonychw ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z
powodu niezgodności ich treściz Wmaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi
wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej orz poprzez :urileszczęnie informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.

t7. KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych jest

2.

3.

Instl.tut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,
20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Artur Szczupakowski, adres e-mail:
szczupakowski. artur@i mw.lublin.pl
Cel przetwarzania danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
z dziedziny nauki.

Podstawą prawną ptzetwatzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzycznychw związkuzprzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektyury 95l46lWE (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych).
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończęnia postępowania o
udzielenie zamówienia,
6. Informujemy o prawie do żądaria od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotycząich sprostowania, lub ograniczeniaprzetwarzania,zzastrzężęniem iz
skorzystanię z ptawa do sprostowania nie moze skutkowaó zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówięnia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie ńezgodnym z
ustawąPzp oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączńkow.
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Informujemy, że podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy prp, zńązanym z
udziałęm
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikająz ustawy 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 t. * Prawo zamówięń publicznych (Dz. |J. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
dalej ,,ustawaPzp".
10. Informuj emy, iż nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. t7 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 podstawię art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec ptzetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawnąprzętwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
11. Pracowntcy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego
podej mowania decy Ąi w tym profi lowania.

4.

Załącznik 1 Formularz ofertowy
Zd,ącznik2 Zńącznik do postępowania rlr 656lDl20l8
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