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Zaproszenie do składania ofeľt
na jednorazową dostawę plastików do PCR i innych akcesoľiów laboľatoryjnych

do IBS PANw BiałowieĘ

ZAMAWIÄJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEZA,UL. SToCZEK l

tel. (085) 68Ż7750, fax (085) 6827752' e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl

I TRYB UDZIELANEGO ZAMOWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dniaZ9 sĘcmia2004r. Prawo
zamówień publicmych (Dz. U. z Ż0l7r. poz. 1579 z późniejszymi zmiaĺlami) - przedmiotem
zamówienia jest dostawa zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złoĘch
równowaľtości kwoty 30 000 euro.

il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa plastików do PCR i innych akcesoriów
laboratoryjnych na rzecz InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)'

2' Nie dopuszcza się składania ofeľt wariantowych.

III TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Do 14 czerwca 2018 roku.

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I oTwARcIA oFERT:
oferty naleĘ składać na załączoĺym formulaľzu cenowym i przekazać do ZamawiĄącego do dnia
18.05.2018 ľoku do godz. 10:00 w następującej foľmie - do wvboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 6827'1 52lub

c) e-mailęm na adľes mľipas@ibs.bialowieza.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1' ofenę na\eŻy sporządzić, zgoďnie Z wzorcowym formularzem ofeĘ stanowiącymzałącznik nľ 2
do niniej sze g o zapr o szenia.

2. W ofercie na|eŻy podać cenę jednostkową nelÍo za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszty
dostawy) or.V cenę za całość przedmiotu zamówięnia. oferta oprőcz cen powinna zawierać
również opis oferowanych produktów z podaniem ilości i numeľów katalogowych' aby
Zamawiający mógł ocenić zgodność ofert z opisem pľzedmiotu zamówięnia.

3. Koszty opracowania i złoŻenia oferty ponosi oferent.

VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamaw\ający odrzuci ofeľtę w przypadku gdy:
jej tľeść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemuprzęzZamawiającego;



1.
)
J.

je1 złoŻenie stanowi czyn nieaczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zvĺa|czaniu
nieuczciwej konkurencj i

VII KRYTERH OCENY OFERT:
Kľýerium wyboru ofeĘ jest cena (cena- l00%).
ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniŻszą ceną, spełniającą wymaganiaZarnawiającego'
Umowa z wybľanym oferentem będzie ZawartŁ natychmiast po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze oferý.

VIII TERMIN_Y PŁATNoŚcr:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w teľminie do 14 dni od daĘ otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

Ix WYNIK PosTĘPowANIA:
Zamaw iaj ący zam i eś ci ni ezrvło czni e
informację o udzieleniu zamówienia
podmiotu, z którym zawarł umowę
zamówienia.

x UNIEW,łŻNIENIE PosTĘPowAI\_IA:

Zanawiający unieważnia postępowanie gdy :

nie złożono Żadnej ofeĘ nie podlegającej odľzuceniu;
cena najkorzystniejszej ofeľty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zarrnwiający
zamierzaprzeznaczyé na sfinansowanie zamówienią chyba Żebędzie mógł tę kwotę zwiększyć do
ceny naj koľzystniej szej ofeĘ;

xI ISTOTNE PosTAltowIENIA UMowY - załącznik nr 3

Białowieżą 1 l.05.201 8 r.

na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Infoľmacji Publicmej
z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko
o wykonanie zamówienią albo infoľmację o nieudzieleniu tego




