
Instytut Biologii Ssoków
Polskiej Akodemií Nouk
Biolowieżo

uĺ' Waszkiewicza L, 77 -230 B iałowieża
tel. 48 (85) 68277 50, fax 48 (85) 68277 sz
NtP s43-12-25-396
wwwibs'bĺalowieza'pl

oznaczenie spľawy: ZP IBSPAN/06/N/20 1 5

Zaproszenie do składania ofert
na jednoľazową dostawę odcrynnĺków chemicznych do IBS PAN w Białowieży

ZAMAwIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEŻA,ĺJL' GEN' WASZKIEWICZA I

tel. (085) 6827750, fax (085) 682'1752, e-mail: mripas(@ibs.bialowieza.pl

I TRYB UDZIELANEGO ZAMowrnľlł:
Postępowanie prowadzone jest na podstawię art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004ľ.

Prawo zamőwien publicznych (Dz. U' z 2073r' poz. 907 z pőźniejszymi zmianami) _ przedmiotem
zamőwienia są dostawy służące wyłączenie do celów prac badawczych, eksperymentalnych'
naukowych lub rozrłojo}Yych. Nie służą prowadzeniľ ptzez zamawiającego produkcji seryjnej,
mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozrvoju.

II oPIs PRZEDMIOTU ZAMowrnľIł:
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odcrynników laboratoryjnych na rzecz

Inst5rtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(załącznik I)'

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

III TERMIN WYKoNAMA ZAMÓWIENIA:

Do 4 tygodni, |icząc od daý podpisania umowy

rv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I oTwARcIA OF'ERT:

oferý naleĘ składać na załączonym foľmularzu cenowym i przekazać, do Zamavłiającego do dnia
01.07.2015 ľoku do godz. 10:00 w następującej foľmie - do wyboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 68277 52lub

c) e-mailem na adľes rnripas@ibs.bialowieza.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF'ERTY:

1' ofertę naleĘ sporządzié zgodnie z wzorcorym formularzem oferty stanowiącym załącznik
nľ 2 do niniejszego zaproszenia.

2. W ofeľcie naleĘ podaó cenę jednostkową neÍto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszĘ
dostawy) otaz cenę za całość, przedmiotu zamőwienia. oferta oprőcz cen powinna zawieraé
również opis oferowanych produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamawiający mógł ocenić zgodnośó ofert z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Koszty opracowani a i złoŻenia oferĽy ponosi oferent.

VI ODRZUCEME OFERT:
Zamawiający odľzuci ofertę w przypadku gdy:

jej tľeśó nie odpowiada opisowi pľzedmiotu zamőwienia przedstawionemľ pľzezZamawiającego;



jej złoŻenie stanowi cryn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczanhs
nieuczciwej konkurencj i

VII KRYTERIA OCET\IY OFERT:

l. Kľyterium wyboru oferý jest cena (cena _ 100%).
2. ofertą najkorzystniejsząbędzie ofeľta znajniŻsząceną, spełniającąwymaganiaZamawiającego.
3' Umowa z wybranym oferentem będzie zawarta natychmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyboľze oferty.

VIII TERMINY PŁATľoŚCr:
Wynagľodzenie zostanie wypłacone w terminie do i4 dni od
poprawnie wystawionej pr zez Ofer enta faktury VAT.

Ix WYNIK POSTĘPOWANIA:

daĘ otrzy mania pr zez Zamaw iaj ącego

Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stľonie podmiotowej BiuleĘnu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dzieďziny nauki, podając naTwę (fiľmę) albo imię i nazrvisko
podmiotu, z ktőrym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

x UNIEwłżľrnľrn PoSTĘPoWANIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy :

nie złożono Żadnej ofeĘ nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej ofeĄ lub oferta z najniższą ceną przeryższa kwotę jaką Zamawiający
zamierzaprzeznaczyé na sfinansowanie zamőwienia, chyba żebędzie mógł tę kwotę aviększyó do

ceny najkorzystniej szej ofeĘ;

xI ISTOTNE PosTANowIENIÄ UMowY - załącznik nľ 3

BiałowieŻa, 25 .06.201 5 r.

ZATWIERDZAM:


