OGŁO§ZENIE o ZAMÓ\MENIU - ZAMówIENIE zDzIEDzIhry NAUKI
Numer postępowania

: 84

l/D t2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki
ul. Jaczewskiego2o 20-090 Lublin
REGON:000288521
NIP: 712-0t0-37-8l
Osoba do kontakfu: MagdalenaCzajka
tel. 81 7184539
e-mail

:

czajka.magdalena@imw.lublin.p1

1. TRYB aDZIELENIA

ZAMÓwrnNrł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o której mowa w art. 4d ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia19 sĘczria
2004 r. - Prawo zamóńeńpublicznych (tekst jednolity
z2}ti
poz.2164
t.,
zpóźn. nrt., da1ej
-Dz.U.
jako,BZP"), tj. służącawyłącznie do celówprac badawezych,
eksperyńentalnych, nuur.o*}.ł, t.ru
rozrvojowYch, które nie służąprowadzenil ptzez
produkcji masowej słuzące;
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kósaów "*u*iują."go
badań u6 iońo:u.
PosĘPowanie o załnówienie publiczne jest nńązane
realizacją badń naukowych o wartości
ńePtzeŁłaczającej
w
złotych
równowartóści
kwoty,
o t<tore; mowa w przepisach wydanych
_wYrazonej
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
Podstawa prawrra ogłoszenia to art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia2010
r. o zasadach finansowania
nauki (tekst jednolity -Dz.IJ. z2Ot6,poz.2045 zpóźn. an., dalejjako
,,Ustawa'').

z

2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: Zatary i dostawa odczynników i materiał
ów zużywalnych.

3. TERMIN WYKONANIA

Zńańa

1_4

ZAMÓwrrnrł.

1) Dostawa do 21 dni od dnia ńożeniazamówienia przezZama.wiającego.
2) Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

4. WYMAGAI\nA sTA\ilIANE wYKoNA\rycY.
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.

5. oPI§ SPosoBU PRZYGOToWANIA OFERT.
1)

bYĆ sPorządzona w formie pisemnej na formularzu, którego treśó
Qr9rta Powinna
stanow
niniejszego ogłoszenia, orazpowinna zawieińnu*ó, poĘpowanią

,
2) Otertapowinna

hóre§o dotyczy.

zawięrać następujące informacje:

i

ZałącańkNr

l

do

a) dokładne dane WYkonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe,
NIĘ REGoN oraz
wskazanie osobY do kontaktu w sPrawie oferty wtazzbózpośrednirn numerem
telefonu i adresem e-mail;

b) cenę brutto oraz wartośó brutto całej oferty;
c) termin realizacji zamówienia ;
d) informację o kosztach dostawy;
e) termin obowiązywania oferty.

lnsłtut Medycvny Wsi

im. Witolda Chodżki

ul. Jaczewskiego 2, 20-o9o Lublin
tel, 8,1-718-44-00 , tax 81-747-86-46
www.imw. lublin.pl, e-mail: imw@imw. lublin. pl

3) Oferta musi bYÓ tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji
przedmiofu zamówienia za caĘ
zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierac wsrystkie'eiementy
cenotwórcze realizacji
zamówienia, w szczególnoŚci: wszYstkie_ koszty Wykonawcy rĆalizacji
zamówienia (m.in. trarrsport z
ubezPieczeniem, transPort w suchYm lodzie), ,yŚt W}tonawc}, podatk
i, opłaty oraz ewentualne pozostałe
elemenĘ, Ustalona wartośćmusi gwarantowaó półne w}konanie zuL".u
oójęiópoedmiotem zamówienia.
4) Cena winna bYĆ wYrażona w ńoĘch polskich. Rozliczenia finansowe
a Wykonawcą
dokonywane będąw polskich ńoĘch.
^iĆiizu^awiającym
5) JeŻeli zostanie ńożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamańającego obowiąku
Podatkowego zgodnie zPrzepisalrti o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
ofertY dolicza do Przedstawionej w niej ceny podatek od towarń i usług,
który miałby obowiąek
rozliczYÓ zgodnie ztYmi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, infońuje
Zamawąącego) czy
wYbór ofertY będzie ProwadziĆ do powstaniauZamawĄąc"go obowiązku
podatkowego, wskazując
nźLZwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadc
zenie będzie prowadzić do jego
powstania, orazwskazując ich wartośó bez kwoty podatku.
6) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana ptzezosobę (osoby)
uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) KńdY WYkonawca moŻe zŁożyĆ tylko jedną ofertę, która musi obejmowaó
całośóoferowanego
przedmiotu zamówienia.

6. WYKAZ DOKUMBNTOW, JAKIE MAJĄ DosTARcZYc WYKONA\ryCY.
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 ottzymania
od WYkonawcY Prawidłowo wystawionej faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiofu
umowy
Potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorc4rm podpisanego przez ptzedstawicieli Zamavliającego i
Wykonawcy.
2) za dzień zapłaĘ uznaje się dzień obcią7enia rachunku bankowego zamawiającego.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA.
1) WYkonawcamoŻe PrzekazYwaó Zamawiającemu informacje, oświad czeniąpytania
oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicmej na adres wskazany w zaproszeniu;
b) faksem na nr (81) 7184496;

c) pocną przesyłką kurierską
d) osobiście w kancelarii,mieszczącej się w siedzibie zamawiającego.
2) ZamawiającY będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektńnicznej lub faksem.
Jeżeli zaśwskazane
sPosobY komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie ptzesył|ałinformacje,
zawiadomienia i
oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.

3) W koresPondencji WYkonawca zobowiązany jest do każdorazowego powoływania
się na numer postępowania.

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1) W toku badania i ocenY ofert Zamawiający może żądaó od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
2) Procedura uzuPełniania dokumentów odbywaó się będzie drogą elektroniczną lub
faksem.

10.

KRYTERIA oCEI\-Y OFERT

I) PrzY wYborze najkorrystniejszej oferty Zamawiający będzie kierowaó

lnstytut Medycyny Wsi im. Witolda chodźkl
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się kryterium: cena 100%.

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najniższą cenę, po spełnieniu wymagań
Zamawiającego określonychw niniejszym zaproszeniu
do złożenia or".tv, a w szczególności
dotyczących

przedmiotu zamówienia,

11.

WYKLUCZEIYIE WYKoNA\ilcY

l)

zanawiający wyklucza zudziałuw postępowaniu wykonawców,
którzy:
a) nie złoĘli żądanYch dokumentów w wyznaczo nW pt7śz
Zanawiającego terminie;
b) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
^.
2)
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzraje .ię ,a oa.ńoną.

12. oDRzUcEME

OFERT

Zatnawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) została złożonapo upĘwie terminu składania ofert.
2) jej treŚĆ nie odPowiada treścizaptoszenia do zlożenia
przedstawio nemu pr zez Zamaw iaj
ące go.

13.

oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia

UNIEWAŻMEME PoSTĘPOWANIA

zatnawiający może unieważnić poĘpowanie na kalżdym etapie
oraz gdy:
1 ) nie zostanie złożonażadnaoferta;
2) wszystki e zŁożone oferty zostaną odrzucon e;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z nĄniższą ceną przevłyższa

przeznaczyó

na sfinansowanie zamówienia, chyba

naj korzystniej szej ofeĄ.
4) Zamawiający zręzygnuje z zakupu;

że

kwotę, jaką Zamawiający zamierza
tę kwotę zwiększ}e do ceny

będzie mógł

5) PostęPowanie obarczone jest wadą która uniemożliwia zawarcie
umowy zgodnie z prawem.

14.

TERMIN

I

FORMA SKŁADANIA oF,ERT

1) oferty należy w terminie do dnia 14-11-2018r. do godziny
12.00
a) składaó w wersji PaPierowej w siedzibie Zamawiłlącego

osobiścielub za pomocąpełnomocników
lub
b) przesłać w wersji papierowej na adres: Instytut Medycyny
wsi im. witolda chodźki, ul.

2, 20-090 Lublin,

z dopiskiem Kancetaria oraz wskazaniem numeru
postępowania na kopercie lub
c) przesłaó na adres czajka.magdalena@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) OferĘ przeslane po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Za ofertę przesłaną po terminie uznaje się ofertę, która:
a) została dostarczona do siedzibY Zamawiającego po terminie, o którym
mowa w pkt. 1,niezależnie od tego
czY WYkonawca dostarczał j ą osobiści
ripóśrednictw"rn inny.r, poJ;il;*,
" "ry
b) została Przesłana w wersji elektroniczĘ
w ten sposób,iżZamav,liającymógł się zapoznaóz jej
treścią
najwcześniejdopiero po terminie, o którym mowa * plt. t.
Jaczewskiego

15. TAJEMNICAPRZEDSIEBIORSTWA
zamawiający nie udostępnia informacji zsitązanych z udzięlęniem
zamówięnia z dziedziny nauki
stanowiącYch tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o mvalczaniu
nieuczciwej koŃurencji (tekst jednolity
Dz.IJ. z 2003., N, l53, poz. 1503 z późx..zm.), jeżeli
Podmiot zainteresowanY wYkonaniem ztlówienia nie pózniej niz' przed zawarcięm
umowy o
wykonanie tego zamówi enia, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane.
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16.

INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wYborze najkorzYstniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawc ów, którzy nie wykazali
sPełniania waruŃÓw udzińu w postępowaniu określonychw ogłószeniu, ofertach
Ódr",r.ony.h
Powodu niezgodnoŚci ich treŚci z Wmaganiami określonymi * ogło.r.r,iu', ZamawiEący zawiaaomi"
wYkonawców za PoŚrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenió -inrormacji
w
Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.

17. KLAaZaLA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,20-090
Lublin, NIP 712010378l, REGON 00028852l.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni
Artur Szczupakowski, adres e-mail:
szczupako wski. ańur@imw. lurblin.pl
Cel Przetwarzarlia danych jest związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczn ego z
dziedziny nauki.
Podstawą Prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego
i
RadY (UE) 20161679 z dnia 27 kwietńa 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w iwiązku z
Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu- takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie d*y"il;.
Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4lat od dnia zakończęnió postępowania o udzielenie
zamówienia,
InformujemY o Prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby,
której dane dotYczą ich sprostowania, lub ograniczenia ptzetwarzani'a, z zastrieŁęnięm iz
skorzYstanie Z Ptawa do sprostowania nie moze skutkować zmianą w}niku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w źanesie nieźgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
InformujemY o Prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego -- pieresa Urzędu ochrony
Danych
Osobowych.
InformujemY, że Podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
określonym
w
przepisach ustawy pzp,
związanym z
udziałem
w PostęPowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikająz ustawy Pzp.
Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym
udostęPniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Ó u.t. s oiaz art.96 ust. j
ustawy z
dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo ,a-O*i"n publicznycń
Pr. IJ. z2Ot7 r. poz. I57g i2018), dalej
,,ustawa Pzp".
Informujemy, iŻ nte przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo
do
usunięcia danYch osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
-o*u'* art.20
RODO, na Podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobęc po"i*urrunia danych
osobowych,
gdYŻ Podstawąprawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowYch jest art. 6
ust. 1 lit. c RoDo.
PracownicY PrzetwarzĄący dane osobowe nie korzystEą z mecńanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.

p.

Zńącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik} - Załącznik do postępowania 84IlDl20I8

-

DYREKToR

lnstytuty MedycynflĄ/si im Witolda C|odźki

.:/

Wf,

lnstytut Medycynv Wsi im. Witolda chodźki
ul.

.lacżeńśłpŃzlzo-ogo

luolin--

tel. 81 -7,1 8_44_00, fax 81 _747_86-46
www.imw.lublin.pl, e-mail: imw@imwlublin. pl

|'Ł_L,t,_.J,

nzu, dr hab.

n, ne

d lłch Paruxiuh

