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ZAMAwIAJĄCY:
TNSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEŻA,ĺJL. Stoczek l

tel. (085) 6827750, fax (085) 682775Ż, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl

Zaproszenie do skladanĺa ofert na jednoľazową dostawę
specjalisĘcznych plastików do PCR

I TRYB UDZIELANEGo zAMÓwlBľlł:
1. Postępowanie pľowadzone jest na podstawie art.4 pkt. 8a ustawy zdnia29 sýcznia2004r. Pľawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 20l3r. poz. 907 z pőźniejszymi zmianami) _ przedmiotem
zamówienia są dostawy sfużące wyłączenie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych. Nie sfużą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej'
mającej na celu osiągnięcie rentownościrynkowej lub poĘciu kosztów badań lub rozwoju.

u oPIs PRZEDMIOTU zAMowrpľrł:
Ż. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa plastików do PCR na Ízecz InsĘrtufu

Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk na adres:

Państwowy Instytut Badawczy

InsĘtut Zootechniki, Zaklad Biologii Molekularnej

Angelika Podbielska

Ul. Krakowska I

32-083 Balĺce

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego zestawienia.

Nie dopuszcza się produktów równoważnych.

3. Nie dopuszcza się składania ofeľt wariantowych.

III TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA:
28 grudnia 2017 r.

Lp. Przedmiot zamówienia
Liczba
ooakowań

I
Eppendorf Safe-Lock Tubes, l .5 mL, Eppendoď Qualityrľĺ, bezbarwny, l000
pľobówki nľ kat. 0030l20086

25

a Eppendorf Combitips advancedo, l0 mL, Eppendorf QualityTM, pomarańczowy , l00 szt.
(4 torebki x 25 szt.) Nr kat.0030089464

9

3.
Eppendorf Combitips advanced@, 0.2mL, Eppendorf QualityTľĺ, jasnoniebieski, l00 szt.
(4 torebki x 25 szt.) Nr kat. 0030089413

9

4.
Eppendorf PCR Tubes, 0.2 mL, PCR clean, Paski 8 probówek, l20 sn. (960
probówek) Nr kat. 0030124359

l8

5.
Eppendorf Safe-Lock Tubes, l.5 mL, EppendoďQualitytľĺ, różne kolory (po 200)'
1000 szt. Nr kat. 0030121694

I

6.
Eppendorf Safe-Lock Tubes, 0.5 mL, EppendoďQualityrľĺ, różne kolory (po l00)'
500 szt. Nr kat. 0030121708



Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
oferty na|eĘ składaó na załączonym formularzu cenowym i przekaz-aé do Zamawiającego do dnia
1s.l2.20l7 roku do godz. 15:00 w następującej foľmĺe-dgg@:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 682 77 52lub

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

v oPIs sPosoBU PRZYGOTOWAI\ľIA OFERTY:
l. ofertę naleĘ sporządzić, zgodnie z wzorcowym foľmularzem ofety stanowiącym załącznik nľ 1

do niniej szego zaproszenia.
2. W ofercie naleĘ podaó cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszý

dostawy) oraz cenę zn' całośé pľzedmiotu zamówienia. oferta oprócz cen powinna zawieruć,
również opis oferowanych produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamawiający mógł ocenió zgodnośó ofertz opisem przedmiotu zamówienia.

3. KoszĘ opľacowania i złożeniaofeńy ponosi oferent.

VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamavliający odľzuci ofertę w przypadku gdy:
jej tľeśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu pľzez Zamawiającego;
jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu pľzepisów o nła|czaniu
nieuczciwej konkurencj i

vII KRYTERH ocEnľY OFERT:

l. Kryterium wyboru ofeŕy jest cena (cena _ l00%).
2. ofeľtą najkorzystniejszą będzie oferta znajniższą ceną, spełniającą wymaganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybranym oferentem będzie zawaÍta naýchmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze oferty.

VIII TERMINY PŁATľoŚcr:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w teľminie do 14 dni od daý otrrymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

Ix WYNIK PosTĘPoWAi\ĺIA:
Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stľonie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazĺNę (firmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

x UNIEWAżNIENIE PosTĘPoWAhIIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono żadnej ofeĘ nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferĘ lub ofeľta z najniżsą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamieľzaptzeznaczyé na sfinansowanie zamówienia, chyba Żebędzie mógł tę kwotę zwiększyć do
ceny naj korzystn iej szej oferty;

xI ISTOTNE PosTAIľowIENIA UMowY - załącznik nľ 3

Białowieża, l3.l2.20l7 r.

ZATWIERDZAIlv[:


