OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - ZAMOWIENIE Z DZIEDZINY NAUKI
Numer postępowania: 899/D 12018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający: Instltut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
REGON:000288521
NIP: 712-010-37-81
Osoba do kontaktu: Berta Fal
tel. 81 71 84 5I3
e-mail : fal.b erta@imw. lublin.pl
1. TRYB UDZIELENIA

ZAMÓwnNrł.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o której mowa w art. 4d ust, 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowięń publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2c4śr., poz.
2164 z późn. zm., dalej
jako ,,PZP"), tj. służącawYłącznie do celów prac badawczych,
eksperyńentalnych, narrt o*y.t, t.ru

nie służąprowadzeniu przęz zamawiająceg'o produkcji masowej Śłazącei
osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kósztów badań ru6 iońo;u.
PostęPowanie o zamówienie publiczne jest związane
rcalizaqą badń naukowych o wartości
niePrzekraczającej wYtużonej w złotych równowartości kwoty, o t tórÓ; mowa * p.r.pi.uch
wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8PZP.
Podstawa Prawna ogłoszenia to art. 30a ustawy zdnia 30 kwietnia20IO r. o zasadach
finansowania
nauki (tekst jednolity -Dz.IJ.z2016,poz.2045 zpoźn.zm.,dalejjako,,Ustawa'').
rozwojowYch, które

z

2. oPIs PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów niezbędnych do ręalizacji badań
objętych projektem
,,WPłYw nanocząstek projektowanych na ekspresję białek adhezyjnycrr i uałet< macieiiy'
zewn$tzkomórkowej " (Zadanie 1 -2)

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1) Dostawa do 28 dni od dnia złożeniazamówienia przezzamau,iającego.
2) Dostawa w dni roboczew godzinach od 7.30 do 15.00.

4.

WYMAGANIA sTA\ilIANE \ryYKoNA\ryCY.

Zamawiający nie stawia wyrnagań wobec Wykonawcy.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1) Oferta Powinna bYĆ sPorządzonaw formie pisemnej na formularzu, którego treść
stanowi ZałącznikNr l do
nirriejszego ogłoszenia, oraz powinnazawierać numerpostępowania, którelo
dotyczy.
2) Oferta p ow inn a zaw ier ać n astępuj ące inform acj e :
a) dokładne dane WYkonawcy składającego ofertę, w tym m.in. dane teleadresowe,.NIĘ
REGoN oraz
wskazanie osobY do kontaktu w sprawie ofeĘ wraz zbezpośrednim numerem telefonu
i adresem e-mail;

b) cenę brutto oraz waftośó brutto całej oferty;
c) termin realizacji zamówienia;
d) informację o kosztach dostawy;
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e) termin obowiązywania ofeńy.
3) Oferta musi bYÓ tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę rcalizacji przedmiotu
zamówi enia za cĘ
zakes i czas realizacji zamówienia. cena musi zawieraó ws4,stkie elemenĘ cenotwórcze rea|izacji
zamówienia, w SzQzególnoŚci: wszystkie koszĘ Wykonawcy rĆalizacji zamóńienia
(m.in. transport z
ubezPieczeniem, transPort w suchym lodzie),
W}t orawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe
"yŚt w}konanie
elementY. Ustalona wartośó musi gwarantowaó pełne
Źakesu oqęi"go p."edmiotem zamówienia.
4) Cena winna bYó wYrażona w ńoĘch polskich, Rozliczenia finansowe
a Wykonawcą
^i€iizi^awiającym
dokonywane będąw polskich ńoĘch.
5) JeŻeli zostanie złożona oferta, której wy!ór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku
podatkowego zgodnie zptzepisami o podatku od towarów i usług, zunawiającv
w celi oceny takiej
ofertY dolicza do Przedstawionej w niej ceny podatek od towarńv i usług, k ory
miałby obowiązek
roz|iczYc zgodnie ztymi Przepisami. Wykonawca, składając ofertę, infońuje Żu^u*iąą"ęgo,
azy
wYbór ofertY będzie Prowadzió do powstaniauZamawiającógo obowiązku pódutko*.go,
wsiazu.ląc
nazwę (rodzĄ) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenió bębzie prowidzió
do jego
powstania, orazwskazując ich wartośćbez kwoty podatku.
6) Oferta wTaZ Z zńącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7) KńdY WYkonawca moŻe złożyctylko jedną ofertę, która musi obejmować całośó
oferowanego
przedmiotu zamówięnia.

6. WYKAZ DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC 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 otrązmania
od WYkonawcY Prawidłowo wYstawionej faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy
Potwierdzonego Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanego przez przedstawicień Zamawiającego i

Wykonawcy.
2) Za dzień zaPłaty uznaje się dzień obciąźenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. INFoRMACJA o SPoSoBrB POROZUMIEWANIA.
1) WYkonawca moze PrzekazYwać Zamawiającemu informacje, oświaclczenia, p7Ąarlia
orazclokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu;

b) faksem na nr (81) 7 184496;
c) pocztą 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, Zamavliający będzie przesyłałinformacje, zawiadomięnia
i

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

9. WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERT
1)

2)
10.

l)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądac od Wykonawców wyjaśnieli dotyczących
złożonych ofert w określonym przez siebie tennirrie.
Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem,

KRYTERIA OCEI\rY OFERT
PrzY wYborze najkorzystniejszej ofeńy ZamawiĄący będzie kierować się kryterium: cena l00oń.

lnstvtut Medycynv Wsi im. Witolda chadźki
ul. Jaczewskiegó z, zółgÓLuorln
tel. 81-7'l8-44-00 , fax 81-747 -86-46
www.imw.lublin.pl, e-mail: imw@imw.lublin.pl

treści

2) Za najkorzYstniejszą zostanie vznana oferta, która przedstawia najniższą cenę, po spełnieniu wymagań
ZamawiĄącego okreŚlonYch w niniejsrym zaproszeniu do złożenia oferty, u *-rrÓ""gólności dotyózących
przedmiotu zamówienia.

11.

WYKLUCZENIE WYKONA\ilCY

1) zamawiający wyklucza zudziału w postępowaniu wykonawcóq ktorzy:
a) nie złoĘli żądanych dokumentów w wznaczonym pruęzZamawiającego terminie;
b) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

t2.

ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) została złożona po upływie terminu składania ofet.
2) jej treŚÓ nie odPowiada treścizaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przęz Zamaw iającego.

13.

UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA

zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie oraz gdy:
1 ) nie zostanie złożonażadna oferta;

2) wszystki e złożonęoferty zostaną odrzucone;
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyó na sfinansowanie zamówienia, chyba żę będzie mógł tę kwotę rwięks4ló do ceny
naj korzystn iej szej ofeĄ.
4) Zamawiający zrezyglluje z zakupu;
5) PostęPowanie obarczone jest wadą która uniemożliwia zawarcie umowy zgodnie z prawem.
14.

TERMIN

I

FORMA SKŁADANIA OFERT

1) Oferty należy w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godziny 12.00
a) składaĆ w wersji papierowej w siedzibie Zamawiąącego osobiścielub zapomocąpełnomocników
1ub

b) przesłaĆ w wersji papierowej na adres: Instytut Medycyny

Jaczewskiego

Wsi im. Witolda Chodźki, ul.

2, 20-090 Lublino z dopiskiem Kancelaria oyaz wskazaniem

numeru
postępowania na kopercie lub
c) przesłać na adres :fal.berta@imw.lublin.pl podpisany skan.
2) OferĘ przesłane po terminie nie będą rozpatr;rwane.
3) Zaofertę przesłanąpo terminie lznaje się ofeńę, która:
a) zostńa dostarczona do siedziby Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt. l,niezależmie od tego
czY WYkonawca dostarczał jąosobiście czy zapośrednictwem innych podmiotów;
b) zostŃa przesłana w wersji elektronicznej w ten sposób, izZamawiający mógł się zapoznaó z jej treścią
najwcześniej dopiero po terminie, o którym mowa w pkt.

1.

15. TAJEMNICAPRZEDSIĘBIORSTWA
ZamawiającY nie udostępnia informacji związanych z udzieleniem zamówi e11ia z dziedziny nauki
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 t. o zwilczanlu
nieuczciwej koŃurencji (tekst jednolity - Dz.IJ. z 2003 r., Nr |53, poz. t503 z późn. zm.), jeżeli
Podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia nie później niz przed, zawarciem rrmowy o
wykonanie tego zamówienia, zastrze gł, że nie mo gą być one udostępniane.
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1,6. INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wYborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawcow,którzy nie vłykazali
sPełniania waruŃÓw udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odtnrconych z
Powodu niezgodnoŚci ich treŚci z wmaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiaaomi
wYkonawców za PoŚrednictwem poczty elektronicznej otz poprzez urnięszczenió informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą.

l7. KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych jest

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2,
20-090 Lublin, NIP 7120l03781, REGON 000288521.

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

3.

e-mail:

szczrrpakowski. artur@ imw. lublin. pl
Cel przetwarzania danych jest mviązarty z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

z dziedziny nauki.
4. Podstawą prawną ptzetwarzania danych jest art. 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa 27 kviietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
ftzYcznychw zwią7ku zptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przópływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o octrronie aanyctr;.
5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie: 4 lat od dnia zakończęnia postępowania o

udzielenie zamówienia,
6. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osobY, której dane dotyczą ich sprostowania, lub ograniczeniaprzetwarzania, z zastrzeżęniem iz
skorzystanie z prawa do sprostowania nie możę skutkowaó zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresió ńezgodnym z
ustawąPzp orazniemożę naruszać integralności protokołu oraz jego zńączńkow.
7- Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezęsa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.
8. Informujemy, żę podanie danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prp, związanym
z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. konsekwencje niepodania określonych
danych wynikająz ustawy Pzp.
9. Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 otaz art.96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.IJ. z 2017 r. poz. I57g i 2018),
dalej ,,ustawaPzp".
10. Informuj emy, iż nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo
do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszeniadanych osobowych, o którym *Ó*u *
aft. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobęc przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawąptawnąprzętwarzaniaPani/Pana danych osobówych jest art. o uŚt. t
lit. c RODO.
11. Pracownicy przetwaruĄący dane osobowe nie korzystają zmechanizmów zautomatyzowanego
podej mowania decy zji w tym profi lowania.

Załącznik 1 Formularz ofertowy
ZŃącznikL Załącznlk do postępowania nr 899lDl20I8

DYREKToR
lnstytutu MedycyąWsi im.
Witolda ChOdźki
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