OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU,- ZAMÓWIENIE ZDZIEDZIIIY NAUKI
Numer postępowania: 838/D 12018

ZAPROSZENIE Do 7f,,oŻtr,NlA OFERTY
Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
REGON:000288521
NIP: 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: Marta Lemieszek
tel. 81 7184 5l3
e-mail

:

lemieszek.m arta@imw.lublin.p1

1. TRYB UDZIELENIA

zAMowIEMA.

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. IJ . z 20l§ r., poz. 21ó4 z późn. orr., dul"i
jako ,BZP"), tj. słuząca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperfrnentalnych,
naukowy.t tuu
rozwojowYch, które nie
prowadzeniu przez zamawiającegb irodukcji masowej słuzące;
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosźów badń lub iońoju.
PostęPowanie o zamówienie publiczne jest mvięane
rcalizacją badń naukowych o wartości
niePrzekraczającej wyrazonej w złotych równowartości kwoty, o t<;16rÓ3 mowa * p.""pisu.h wydanych
napodstawieart. 1l ust.8 PZP.
Podstawa Prawna ogłoszenia to art. 30a ustawy z dńa 30 kwietnia2010 r. o zasadach finansowania
nauki (tekst jednoLity -Dz.IJ. z2016,poz.2045 zpóźm. zrn., dalej jako,,Ustawa'').
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2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówieniajest: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1) Dostawa do 2l dni od dnia ńożeniazamówienia ptzezzamawiającego.
2) Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

4. WYMAGAI\IA STA\ryIANE \ilYKIONAWCY.
Zarnawiający nie stawia wymagan wobec Wykonawcy.

5. oPIs §PosoBU PRZYGOTOWANIA or,ERT.
1) Of9rta Powinna bYÓ sporządzona w formie pisemnej na formularzu, którego treśćstanowi ZŃącznikNr
l do
niniejszego ogłoszenia, oraz powinnazawieraó numer poĘpowania, które§o doĘazy.
2) Oterta powinna zawieraó następujące informacje:
a) dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe, 111Ę REG9N oraz
wskazanie osobY do kontaktu w sprawie oferty wtazzbezpośrednim numerem telefonu i adresem e-mail;
b) cenę brutto oraz wartośó brutto caĘ oferly;
c) termin r ealizacji zamówienia;

d) informację o kosźach dostawy;
e) termin obowią4ywania ofeĘ.
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3) Oferta musi bYĆ tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu
zamówien ia za cĘ
zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawieraó wsrystkie -eńmenty cenotwórcze
realizacji
zamówienia) w SzczególnoŚci: wszystkie koszĘ Wykonawcy rĆatizacji zamówienia (m.in.
transport z
ubezPieczeniem, transPort w suchYm lodzie), zysk W}konawc}, podatki, opłaty
oraz ewentualne pozostałe
elementY. Ustalona wartość musi gwarantowaó pełne w}konanie iuio"ru ou3ęi.go p."edmiotem
zamówienia.
4) Cena winna byó v,rYrażonaw złoĘch polskich, Rozliczenia finansowe
a Wykonawcą
^iĆiizi^awiającym
dokonywane będąw polskich złoĘch,
5) JeŻeli zostanie złożona oferta, której *y!ólprowadziłby do powstania u Zamawtającego
obowiąku
Podatkowego zgodnie zprzepisatrti o podatku od towarów i usług, Zamawiający * ceti oceny tatie.;
ofertY dolicza do Przedstawionej w niej ceny podatek od towarń i usług, Lńv miałby
obowiąek
rozliczYĆ zgodnie ztYmi Przepisami. Wykonawca, składając ofertę, infońuje Żu^u*iającego,
azy
wYbór ofertY będzie Prowadzić do powstaniauZamawiającego obowiązku pódatkowego,
*siu".,ją"
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczeniĆbędzie prowńzić do jógó
powstania, orazwskazując ich wartośó bez kwoty podatku.
6) Oferta wraz Z zńącznikarrti powinna zostać podpisana przęz 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 JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC wYKoNA\ilcY.
Kompletna oferta podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
Wykonawcy.
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7. WARUNKIPŁATNOŚCI
1) WYnagrodzenie zostanie wypłacone w formie przelewu bankowego w terminie do
30 dni od dnia otrrymania
od WYkonawcY Prawidłowo wystawionej faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiofu umowy
Potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.

2) Za dzieńzaPłaĘ uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. INFORMACJA o sPosoBm POROZUMIEWANIA.
1) WYkonawcamoże Ptzekazyvvaó Zamawiającęmu infbrmacje, oświadczen ia, pytaniaoraz
dokumenĘ:
a) w postaci elekhonicznej 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) ZamawiającY będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś
wskazanę

sPosobY komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłń informacje, zawiadomienia
i

oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
3) W koresPondencji WYkonawca zobowiązany jest do kazdorazowego powoĘwania się na numer postępowania.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1)

W toku badania i oceny

oferl. Zamawiający może żądaó od Wykonawców wyjaśnień doĘczących
treści
złożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
2) Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

10.
l)

KRYTERIA ocEIYY oFERT

PrzY wYborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierowaó się kryterium: cena 100%.
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2) Za najkorrystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najniższą cenę, po spełnieniu wymagań
Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu
do ńożęnia oferty, a w szczęgólności
dotyczących

przedmiotu zamówienia.

11.
t)

WYKLUCZENIIE WYKoNAwcY

zamawiający wyklucz a z udziŃuw postępowaniu wykonawców,
którzy:

a)nieńoĘliżądanYchdokumentówwwalaczonymprzezZamawiającegoterminie;
b) nie wykazalispełnienia warunków udziału * postęporaniu.
_.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzraje się za od.ńoną.

t2.

oDRzUcEME oFERT

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) została ńożonapo upływie terminu składania ofert.
2) jej treŚÓ nie odPowiada heści zaproszenia do złożenia
oferty oraz opisowi przedmiofu zamówienia
przedstawio
nemv pr zez Zamaw iaj ące go.

13.

t NIEWAŻI\IIEI\nE Po§TĘPowANIA

T,arnawiĄący może unieważnić postępowanie na każdym etapie
oraz gdy:
l) nie zostanie ńożona żadnaoferta;

2) ws4ystkię ńożone oferty zostaną odrzucone;
3) cena najkorzYstniejszej ofeńy lub oferta.z najniższącęną przewyższa
kwotę, jaką Zamawiający zamierza
^będzió
PrzeznaczYÓ na sfinansowanie zamówienia, chyba żemógł tę t*otę nł,iększyó do ceny
naj

korzystn i ej szej oferty.
Zamavłiający zxezy gnuje z zakupu;
5) PostęPowanie obarczone jest wadą która uniemożliwia zawarcieumowy
zgodnie z prawem.

4)

14.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

1) oferty należy w terminie do dnia 15.11.2018 r. do godziny
12.00
a) składaĆ w wersji PaPierowej w siedzibie Zamawiijącegó

osobiścielub za pomocąpełnomocników

lub

b) PrzesłaĆ w wersji PaPierowej na adres: Instytut Medycyny

Jaczewskiego

Wsi im. Witolda Chodźki, uI.

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

postępowania na kopercie lub
c) przesłać na adres:lemieszek.marta@imw.Iublin.pl podpisany skan.
2) OferĘ przesłane po terminie nie będą rozpat4rwane.
3) Za ofertę przesłaną po terminie uznaje się ofeitę, która:
a) została dostarczona do siedzibY Zamawiającego po terminie, o którym mowa
w pkt.
czY WYkonawca dostarczał ją osobiście czy za pośrednictwern
innych podmiotów;
b) została Przesłanaw wersji elektronicznej w ten-sposób, iż Zamawiający
najwcześniej dopiero po terminie, o którym mowa w pkt.

15.

l.

l,

numeru

niezależnie od tego

mógł się zapoznaó

z

jej treścią

TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORSTWA

Zamawiający nie udostępnia informacji związanych

z ldzieleniem zamówięnia dziedziny nauki
stanowiącYch tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
IJ.
Dz.
z
2003., Ń, isi, p").^l-soz późn. zm.), jeżeli
Podmiot zainteresowanY wYkonaniem zamówienia nie później niz- przed, zawarciem rrmowy
o
wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, żenie mogąbyó one udostępniane.

z
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wYborze najkorzYstniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawc ów, którzy nie wykazali
sPełniania warunków udziału w postępowaniu ot<reStonych w ogłoszeniu, ofertach
odor"oiy"h ,
Powodu niezgodnoŚci ich treŚci z wymaganiami określonymi * o!łorr.r,iu', Zarnawiający zawiadomi
wYkonawcow za PoŚrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzęz umieszczeniÓ'inrormacji
w

Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.

17. KLAUZaLA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego
20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.

2. FuŃcję InsPektora Ochrony Danych pełni p. Artur Szczupakowski, adres

2,

e-mail:
szczupakowski. artur@imw. lublin.pl
3. Cel Przetwarzania danych jest związatty z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
zdziedziny nauki.
4. Podstawą Prawną Ptzetwarzania danych jest art. lit Rozporządzenia parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.^w sprawie ochrony
osób
ftzYcznYchw związkuzPrzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przópływu
takich danYch oraz uchylenia dyrektyvly 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ocłr.oii"
auny.t;.
5. Dane osobowe będą Przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia,
6. InformujemY o Prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osobY, której dane dotYczą ich sprostowania, lub ograniczeniaprzeiwarzania, z'zastrzeźeniem
iz
-zmianą
skorzYstanię z Prawa do sprostowania nie może skutkować
wynii<u postępowania o
udzielenie zamówienia Publicznego ani zmianąpostanowień umowy w Źakresie niiŹgodnym
z
ustawą PzP oraz nie może naruszaó integralności protokołu oraz jego załączńkow.
7. InformujemY o Prawie wniesienia skargi do organu nadzorcze{o - Prezesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.
8. InformujemY, że Podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
określonym
przepisach
związartym
udziaŁem
w PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikająz ustawy Pzp.
Informujemy, iz odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o urt. g orŁ art.96
ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 t. - Prawo zamówięń publicznych (Dz. IJ, z 2017 r. poz.
I57g i 2018),
dalej ,,ustawa Pzp".
10. Informuj emy, iż nie przysługuje Pani/Panu w zwięku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RoDo prawo
do usunięcia danYch osobowych, prawo do przenoszenia danych osobow}ch, o którym
,.rórru *
art. 20 RODO, na Podstawie art.21 RODO prawo .pr".ci*.r, wobec ptzetwarzania
danych
osobowYch, gdYŻPodstawąprawnąprzetwaruaniaPanińana danYch osobówych jest art.
o ust. t
lit. c RODO.
11. PracownicY Przetwarzający dane_osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.

6

w

c

ustawy prp,

z

9.

ZaŁącznik 1 Formularz ofertowy
Zńącznik2 Zńącznlk do postępowania nr 838/D/2018
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