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7. Wykonawca bydzie na przekazywat ZamawiajqCemll wyniki genotypowania oraz 
osobn rySi w 

8. nie dOpllszcza mozl 
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Zaproszenie do sldadania ofert 
na wykonanie analizy genotypowania 

pro)ektu POIS.02.04.00-00-0143/J6 "Powrot rysia do polnocno-zachodniej Polski" 
ze ,srodk6w Sp6jnosci w ramach 

7 r nr 
Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko 

2014-2020 (umowa 0 dojinansowanie z dnia 02.04.00-00-0143/16-00), zwanego dale) 

ZAMAWIAJ1\CY: 

INSTYTUT AKAOEMII NAUK 

J7-230 

tel. 

UDZIELANEGO ZAMOWIENIA: 

I, Ie jest ia 2004r. Prawo zam6wien 
publicznych (Oz. U. z 17r. poz. 

na art, 4 8 ustawy z dnia 29 
z pMniejszymi zmianami) przedmiotem zam6wienia wykonanie 

zam6wienia, kt6rego wartosc nie r6wnowartosci kwoty 30 000 euro, 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENJA: 

1. 	 ia jest genotypowania bior'1cych w 
okreslenia ich pokrewiellstwa przynaleinosci populacyjn~j i poziomu zmiennosci 
Zlecenie analiz pr6bek wlos6w illub odchod6w w celu ia 
ich genotypu, spokrewnienia, przynaleznosci poplllacyjnej i poziomu . Obiektem badan 

do reintrodukcji 
i, potencjalnie mog'tce 

wsiedlen w wynikll oraz mog't 

celu 

3. 	 przez Zesp6i Terenowy w okresie tnvania 
Przewidywana jest anal nie wiycej 120 

4. 	 Zespolowi Terenowemu informacje pobrania i zabezpieczania 
wymagane odczynniki i iki, 0 ile niezbydne. 

5. 	 Analizy bydq z llzyciem minimum 10 loci mikrosatelitarnych oraz markera pki(np. 
278g21-4 na chromosomie Y lub ZFXY), a sekwencji mtONA okofo par 

6. Na podstawie analiz mikrosatelitarnych zostanie osobnik6w 
udzia1 w projekcie. ioteka 

. osobnikami. 
w celu odpowiedniego 

rodzonych na wolnosci. 
pokrewiei1stwa 

mailowq na adres kschmidt@ibs.bialowieza.pl. 
czysciowych. 

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 

1, Zamowienie powinno bye wykonywane 
do konca 2020 r. z mozl w 

ie w terminie realizacji Projektu, to od podpisania umowy 
przypadku przedfuzenia Projektu projekt umowy w 

mailto:kschmidt@ibs.bialowieza.pl


nr 2). 
2. 	 Analizy poszczeg6lnych, wainych dla realizacji projektu pr6b Wykonawca dostarczanie niz w ciqgu 4-6 

tygodni od pr6by. 

IV W ARUNKI UDZIAt,U W POSTF,:POW ANIU 

1. 	 0 zam6wienie mogq starae siy osoby osoby prawne albo organizacyjne nieposiadajqce 
prawnej. Wykonawca (Iub ktorymi dysponuje) 

a. 	 nauk biologicznych lub pokrewnych, 
b. 	 oraz udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie 

ssakow drapieznych, 
2. 	 lako ienie warunk6w okreSlonych w liSt. 1 uzna: 

a. 	 I a studiow wyzszych dyplomu 
dysponuje, z zakresu nauk biologicznych, 

b. 	 w I b oswiadczenie Wykonawcy z{ozone na formularzu nr 2 
do ogloszenia 0 opracowaniu jako autor lub WSpofautor w 3 lat co najmniej 3 publikacji 
lub niepublikowanych opracowan dotyczqcych populacyj w tym 

drapieznych (przynajmniej I). 
3. 	 I wykonawcow przewiduje pracy w zespole), dalej 

z nich ziozy oswiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 2b. Zamawiaj,!cy 
spetnienie warunku posiadania ia, 0 kt6rym mowa w ust. J b i 2b ocenia{ dorobek 
lqcznie. 

4. terminu sktadania ie 	 warunki informujqc 0 wszystkich 
zawiadomionych wczesniej Wykonawcow 	 W gdy uzna warunkow za 

termin do zlozenia oraz zobowi,!zuje siy poinformowania 0 tym Wykonawcow poprzez 

V TERMIN ZWI1\ZANIA 
Wykonawca w terminie 30 dni od uptywu terminu skladania 

VI OPIS SPOSOBU POSTF;POWANIA, MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY 

1. 	 powinni oferty drog,! skanow dokumentow w 
lub j do dnia 29.11.2018 r. na adres =.::..::.t;:C====:.::.;;:..;.:...:.:=c:.= lub w przypadku mozliwosci przestania 
wersji poczt'! lustytut Biologii Ssak6w Stoczek 
1, 17-230 Bialowieia, z dopiskiem rysi". 

2. 
a. 	 zalqcznik nr I do n zapytan ia r.T"'f"Tr,UlC>(>f' 

b. 	 nr 2 do niniejszego ofertowego dfa 

3. 	 powinna 
pieczqtk<j (jezeli dotyczy), 

posiadac daty sporz<jdzenia, 

- zawierac lub by numer numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcy. 


4. 	 po terminie nie 
5. 	 W toku badania i oceny ofert wyjasnien dotyczqcych tresci zrozonych 

VII ODRZUCENIE OFERT: 

Zamawiaj,!cy oferty w przypadku gdy: 
jej nie odpowiada opisowl przedmiotu zam6wicnia przcdstawionemu przez 
JCJ ie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis6w 0 
konkurencj i 

VllI KRYTERIA OCENY OFERT: 

I. 	 Krytcrium wyboru oferty jest cena (cena 
oferta z cen<j, 

3, z zawarta natychmiast po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze oferty. 



IX INFORMACJE DOTYCZI\CE WYBORU OFERTY: 

I. 	 Zamawiajqcy zallliesci niezwfocznie na swojej stronie podllliotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacjy 
o udzieleniu zam6wienia z dziedziny nauki, podajqc nazwy (firllly) albo illli y i nazwisko podmiotu, z kt6rylll 
zawari UIllOWy 0 wykonanie zam6wienia, albo informacjy 0 nieudzieleniu tego zam6wienia. 

2. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq zostanie powiadomiony odrybnie 0 

formalnosciach niezbydnych do zawarcia ulllOwy . 

X 	W ARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSOB DOKONYWANIA PLATNOSCI: 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa wedfug wzoru zamieszczonego w zafqczniku nr 3 do niniejszego 
zapytan ia ofertowego. 

XI UNIEWAZNIENIE POSTE;POW ANIA: 

Zamawiajqcy lIniewaznia postypowanie gdy: 
nie Zfozono zadnej oferty nie podlegajqcej odrzuceniu; 
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszq cen<j przewyzsza kwoty jakq Zamawiajqcy zalllierza 
przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, chyba ze bydzie m6gf ty kwoty zwiykszyc do ceny najkorzystniejszej 
oferty; 

XII UWAGI KONCOWE 

I. 	 Niniejsze postypowanie prowadzonejest w zwiqzkll z realizacjq projektu POlS.02.04.00-00-0143/16 "Powr6t rysia 
do p6fnocno-zachodniej Polski" wsp6ffinansowanego ze srodk6w FlIndllszu Sp6jnosci w ralllach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (umowa 0 dofinansowanie projektll z dnia 30.03.2017 r. nr 
POIS.02.04 .00-00-0 143/16-00). Niniejsze ogfoszenie nie jest ogfoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zam6wien 
publicznych . 

2. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 
2.1 	 zmiany terminu skfadania ofert; 
2.2 wyjasnienia tresci ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty Sq niejednoznaczne, nleJasne lub budzq 

wqtpliwosci ; 
2.3 uzupefniania ofert w przypadku stwierdzenia brak6w, kt6re Illozna uzupefni6 ; 
2.4 poprawienia omYfek rachunkowych za zgodq Wykonawcy; 
2.5 odrzucenia ofert zlozonych po wyznaczonYIll terlllinie; 
2.6 odrzucenia ofert niezgodnych z zatozeniami zapytania ofertowego. 

3. 	 Niniej sze zapytanie ofertowe nie stanowi 'zobowiqzania Zamawiajqcego do zawarcia umowy. 
4. 	Zamawiajqcy do terminu sktadania ofert moze zmienic warunki zam6wienia inforlllujqc 0 tylll wszystkich 

zawiadolllionych wczesniej Wykonawc6w. W sytuacji, gdy Zamawiajqcy uzna zmiany warunk6w za istotnq, moze 
wydtuzyc termin do zlozenia ofeliy oraz zobowiqzuje siy do poinformowania Wykonawc6w poprzez strony 
internetowq Zalllawiajqcego. 

Zahlczniki: 
I. 	Zafqcznik nr I - Formularz oferty 
2. 	Zafqcznik nr 2 - Formularz oswiadczenia 0 posiadaniu doswiadczenia 
3. 	 Zatqcznik nr 3 - Wz6r ulllOwy 

Biafowieza, 15.11.2018 r. 

ZATWIERDZAM: 


