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Zaproszenĺe do składania ofert
na jednorazową dostawę odcrynnĺków chemĺcznych do IBs PAN w Bĺalowĺeży

ZAMAwIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEŻA,UL. GEN. WASZKIEWICZA l

tel. (085) 6827'750, fax (085) 6827752, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl

I TRYB T]DZIBLANEGO ZAMIWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 sýcznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20l3r. poz. 907 z pőżniejszymi zmianami) _ przedmiotem

zamówienia są dostawy sfuĘce wyłączenie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,

naukowych lub rozwojowych. Nie sfużą pľowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej'

mającej na celu osiągnięcie rentownościrynkowej lub poĘciu kosztów badań lub rozwoju.

u oPIs PRZEDMIoTU zAMÓwmNĺł:
l. Pľzedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odcrynników laboratoryjnych na rzecz

InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(zalącznĺk nľ 1)

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

3. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

III TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Część, nr 1 _ do 14 dni robocrych licząc od daý podpisania umowy

Część, nr 2 - do 2l dni robocąych licząc od daý podpisania umowy

Część, nr 3 - do 14 dni robocrych licąc od daý podpisania umowy

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADAI\IA I oTwARcIA OFERT:

ofeŕy naleĘ składaó na załączonym formulaľzu cenowym i przekazać do Zamawiającego do dnia
21.07.2014 roku do godz. 10:00 w następującej formie - dqg@:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 68277 52lub

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

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
l. ofertę naleĘ sporądzié zgodnie z wzotcowm formularzem ofer{y stanowiącym zalącznik

nľ2 do niniejszego zaproszenia.
2. W ofercie naleĘ podać cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia (uwzględniaj ąc koszty

dostawy) oraz cenę za całość pľzedmiotu zamówienia. ofeľta oprőcz cen powinna zawieĺaé



również opis ofeľowanych pľoduktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamaw iający mógł ocen ió zgodnośó ofert z op isem pľzedm iotu zamówien ia.

3. Koszty opracowani a i złoŻenia ofeľty ponosi ofereni.

VT ODRZUCENIE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofeľtę w przypadku gdy:

jej tľeśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemuprzezZamawiającego;
jej złożenie stanowi cryn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu
nieuczciwej konkuľencj i

VII KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Kľyterium wyboru ofeĺy jest cena (cena _ |00%).

?. 9f.'tą najkoľzystniejszą będzie oferta znajniżsąceną' spełniająca wyma ganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybranym oferentem będzie ?awarta natycĹmiast po p.'ekazaniu zawiaáómĺenia

o wyborze ofeľty.

VIII TERMINY PŁATľoŚCl:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

Ix WYNIK POSTĘPOWA|IIA:
Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuleýnu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia zdziedziny nauki, podając ni^rę (firmę) albo imĘ i nazwiskő
podmiotu, z ktőrym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudżieleniu tego
zamőwienia.

x I]NIEWAżNIENIE PoSTĘPoWANIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono żadnej ofeľty nie podlegającej odľzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamavłiający
zamierza przeznacryé na sfinansow anie zamőwienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwięksryé dô
ceny naj korzystn iej szej ofeľty;

xI ISTOTNE PosTANowIENIA UMowY-załącznik nr3

Białowieża, 17 .07 .2014 r.

ZATWIERDZAM'.


