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Zaproszenie do składanĺa ofeľt
na jednoľazową dostawę odczynników chemicznych do IBS PAN w Białowieży

ZAMAWIAJĄCY:

I TRYB UDZIELANEGO ZAMowrľľIł:
l. Postępowanie pľowadzone jest na podstawię art. 4d ust. 1 pkt l ustawy z dnia29 sţczniaŻ004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20I7r. poz' 1579 z późniejszymi zmianami) _

przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłączenie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojolvych. Nie służą prowadzeniu pÍzez zamavłiającego
produkcji masowej sŁużącej osiągnięciu ľentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub

ľozwoju.

II oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓwmľlł:
2. Przedmiotem zamówienia jest jednoľazowa dostawa odczynników chemicznych na rzecz

lnstyttttu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodrrie z opisem pľzedmiotu zamówienia
(załączniknr 7).

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 29 maľca 20l8 ľoku.

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

ofeĘ należy składaó na załączonym foľmularzu cenowym i ptzekazać do Zamawiającego do dnĺa
08.03.2018 ľoku do godz. 11:00 w następującej foľmĺe _ do wyboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 68277 52lub

c) e-mailem na adres mľipas@ibs.bialowieza'pĺ

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTO\ryANIA OFERTY:

l ' ofertę należy sporządzić, zgodnie zwzorcorym foľmulaľzem ofeĘ stanowiącym załączniknr 2
do niniej szego zaproszenia.

2' W ofeľcie na\eży podaó cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszţ
dostawy) oţaz aęnę za całośé przedmiotu zamówięnia. ofefta opľőcz cen powinna za:wieraé
ľównież opis ofeľowanych produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamawiający mógł ocenió zgodność ofert z opisem pľzedmiotu zamówienia.

3. Koszţ opľacowania i złożenia ofeĘ ponosi ofeľent.

VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamawiający odľzuci ofertę w pľzypadku gdy:
jej tľeśó nie odpowiada opisowi pľzedmiotu zamówienia przedstawionemu pţZez Zamawiającego;
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jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwa\czaniu
nieuczciwej konkurencj i

VII KRYTERIA OCBNY OFERT:

l ' Kryterium wyboru ofeĘ jest cena (cena _ I00%).
2. ofertą najkoľzystniejszą będzie oferta znajniższą ceną, spełniającąwymaganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybľanym oferentem będzie zawarla natychmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyboľze ofeĘ'
VIII TERMINY PŁATľoŚcI:

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daţ otrzymania przez Zamawiającego
poprawn i e wystawi on ej pr zez Ofer enta faktury VAT.

Ix WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zamieści niezwŁocznie na swojej stľonie podmiotowej Biuletynu Infoľmacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny naukio podając nazwę (fiľmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z ktőrym za'waĺł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego

zamówienia'

x UNIEWAżNIENIB PoSTĘPoWANIA:

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy :

nie złożono Żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej ofeĘ lub ofeľta z najniŻszą ceną przęwższa kvłotę jaką Zamavĺiający
zamierzaptzeznaczyé na sfinansowanię zamőwienia, chyba żebędzie mógł tę kwotę zwiększyó do
ceny naj koľzystniej szej ofeľty;

xI ISTOTNE PosTANo\ryIENIA UMowY - załącznik nr 3

Białowięża, 01.03.201 8 r'

ZATWIERDZA}lÍ..


