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Zaproszenĺe do skladanĺa ofert
na jednorazowądostawę odczynników chemĺcznych do IBS PAN w BĺalowĺeĘ

ZAMAwIAJĄCY:

I TRYB UDZIELANEGO ZAMOWIENIA:

l. Postępowanie pľowadzone jest na podstawie art.4d ust. 1 pkt l ustawy zdnia29 sýcznia2004t.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20|7r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) -
pľzedmiotem zamówienia są dostawy słuĘce wyłączenie do celów prac badawc4ych,
eksperymentalnych, naukowych lub ľozwojolvych. Nie służą pľowadzeniu przez zamawiającego
produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub
rozwoju.

il oPIs PRZEDMIoTU zAMlwrnľn:
l. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odcrynników chemicznych na Ízecz

Inst5rtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem pľzedmiotu zamówienia
(załącznik nr l).

2. Nie dopuszcza się składania ofeľt wariantowych.

III TERMIN wYKoNAi\ĺIA zAMowIENH:
W terminie 3 ýgodni od dnia podpisania umowy.

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I oTwARcIA OFERT:

ofeľty naleĘ składaó na załączonym foľmularzu cenowym i przekazaó do Zamawiającego do dnĺa
20.11.2018 roku do godz. 10:00 w następującej formie-&g@:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 682 77 52lub

c) e-mailem na adres mripas@ibs.bialowieza.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. ofertę na|eĘ sporządzió zgodnie zwzoÍcowm formularzem oferty stanowiącym zalączniknr2
do niniejszego zaproszenia.

2. W ofeľcie naleĘ podaó cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszý
dostawy) oraz cenę za całośó pľzedmiotu zamówienia. oferta opľócz cen powinna zavłieraó
również opis oferowanych produktów z podaniem ilości i numeľów katalogowych, aby
Zamavłiający mógł ocenió zgodnośó ofert z opisem przedmiotu zamiwienia.

3. Koszý opracowania i złoŻeniaofeĘ ponosi oferent.

VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamawiający odrzuci ofertę w prrypadku gdy:

TNSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEŻA,UL. sToczEK l
tel. (085) 6827750, fax (085) 682775Ż, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl



jej tľeśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu pľzepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i

vII KRYTERH ocEI\ľY OFERT:

1. Kryterium wyboľu ofeĘ jest cena (cena - l00%).
2. ofertą najkoľzystniejsą będzie oferta znajniższąceną, spełniającą wymaganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybľanym ofeľentem będzie zawaĺta naýchmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze ofeńy.

VIII TERtvĺnľY PŁATNoŚcl:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania ptzez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez Ofercnta faktury VAT.

Ix WYNIK PosTĘPoWAIttIA:

Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Infoľmacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nanłrę (Íirmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo infoľmację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

x UNIEWAżNIENIE PoSTĘPoWANIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono żadnej ofeľty nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub ofeľta z najniŻszą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamievaptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Żebędzie mógł tę kwotę zwiększyó do
ceny naj korrystn iej szej oferty;

xI ISTOTNE PosTANowIENIA UMowY - zalącznik nľ 3

Białowieża, 14.1l.201 8 r.

ZATWTERDZAM.


