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Zaproszenie do składania ofeľt
na jednoľazową dostawę odcrynników chemicznych do IBS PAN rľ Białowiezy

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-Ż3O BIAŁoWIEŻA,ĺJL. GEN' WASZKIEWICZA I

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

I TRYB UDZIELAI\EGO ZAMOWIENIA:

Postępowanie pľowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r.

Prawo zamőwień publicznych (Dz' U. z 20I3r' poz. 907 z pőżniejsrymi zmianami) _ przedmiotem

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

naukowych lub ronłojolvych. Nie sfużą prowadzenil przez zamawia1ącego produkcji seryjnej,

mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub ľonľoju.

il oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓwrnľIł:
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odcrynników laboratoryjnych na tzecz

Inst5rtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

III TERMIN WYKoNAI{IA ZAMÓWIENIA:

Do 10 dni roboczychlicząc od daĘ podpisania umowy

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

ofeĘ ĺaleĘ składaó na załączonym formularzu cenowym i przekazai do Zamawiającego do dnia
15.12.Ż014 ľoku do godz. 10:00 w następującej foľmie - do wyboľu:

a) listownie lub osobiście'

b) faksem 85 682 77 52lub

c) e-mailem na adres mĺipas@ibs'bialowieza'pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. ofeľtę na|eĘ sporządzić, zgodnie z wzotcorym formularzem ofeĺý stanowiącym załącznik
nľ 1 do niniejszego zaproszenia.

Lp,

I
Alkohol eýlowy 99,8%, absolutny farm. nieskaŻony nr kat. A5_006l lub
8464801 I I

l000ml lub 500m1 l8x l000ml
lub36x500ml



2. W ofercie naleĘ podaó cenę jednostkową netio za przedmiot zamówienia (uwzględniając kosĄ
dostawy) ofaz cenę za całośé przedmiotu zamówienia. oferta oprőcz cen päwinn i zawierić,
również opis ofeĺowanych produktów z podaniem ilości i numerów kätalogowych, aby
Zamaw iający mó gł ocenió zgodno śó ofert z opisem przedmiotu zamőw ienia.

3. Koszty opracowaniai złożenia ofeĘ ponosi oferent.

VI ODRZUCENTE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofeľtę w pľzypadku gdy:

jej treśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemuprzezZamauĺiającego;
jej złożenie stanowi cryn nielczciwej konkurencji w rozumieniu pľzęisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

VII KRYTERIA OCEI\-Y OFERT:
l. Kľyterium wyboru ofeĘ jest cena (cena _ IoO%).

? ofeľtą najkorrystniejsząbędzie oferta z najniższąceną, spełniająca wyma gania Zamawiającego'
3. Umowa z wybranym oferentem będzie za'warta natychmiast po p''.kuzaniu zawiadomienia

o wyborze ofelty.

VIII TERMII\rY PŁATNoŚCr:
Wynagĺodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daĘ otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

Ix WY|IIK PosTĘPoWAl[IA :

Zamavłiający zamieści nierwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuleýnu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamőwienia z dziedziny nauki, podając nazwę (frrmę) albo imĘ i nazroĺiskó
podmiofu, z l<tőrym za'warł umowę o wykonanie zamówienia' albo informację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

x I]NIEwłżľrnľrn PoSTĘPoWANIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono Żadnej ofeľly nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkoľ4ĺstniejszej ofeĘ lub ofeľta z ĺajniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierzaprzeznaczyé na sfinansowanie zamówienia, chyba żebędzie mógł tę kwotę nviększyZ'do
ceny najkorrystniej szej ofeĘ;
xI ISTOTNE PosTANowmNIA UMowY _ załączniknr 2

Białowieża, 1 0.I2.20I4 t.

ZATWIERDZANI:
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