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Zaproszenie do składanĺa ofeľt
na jednorazową dostawę odczynnĺków chemicznych do IBS PAN w Bialowiezy

ZAMAwIAJĄCY:
TNSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEŻA'UL. GEN. WASaKIEWICZA l
tel. (085) 6827750, fax (085) 682775Ż, e_mail: mľipas@ibs.bialowieza

I TRYB UDZIELANEGo zAMÓwlBxĺł:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pőźniejsrymi zmianami) - przedmiotem

zamówienia są dostawy sfużące wyłączenie do celów pľac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych. Nie sfuĘ pľowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej,
mającej na celu osiągnięcie ľentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

il oPIs PRZEDMIoTU zAMÓwBľlł:
l. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników laboľatoryjnych na rzecz

InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(załącznik l).

2. Nie dopuszcza się składania ofeľt wariantowych'

III TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Do 2l dni licząc od daý podpisania umowy

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I oTwARcIA OFERT:
ofeľty naleĘ składaó na załączonym foľmulaľzu cenowym i przekazaé do Zamawiającego do dnia
25.05.2015 ľoku do godz. 10:00 w następującej foľmie _ do wvboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 68277 52lub

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

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
l. ofeľtę na|eĘ sporządzié zgodnie z wzorcowm formulaľzem ofeľty stanowiącym załącznik

nľ 2 do niniejszego zapľoszenia.
2. W ofercie naleĘ podaó cenę jednostkową nętto za pľzedmiot zamówienia (uwzględniając koszty

dostawy) oraz cenę za caŁość, przedmiotu zamówienia. ofeľta oprócz cen powinna zawieraé
również opis oferowanych pľoduktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamavłiający mógł ocenié zgodność ofer|z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Koszý opracowania i złoŻenia oferty ponosi ofeľent.

VT ODRZUCENIE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofeľtę w prrypadku gdy:



jej tľeśé nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamavłiającego;
jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i

VII KRYTERH OCENY OFERT:
l. Kryterium wyboru ofeĘ jest cena (cena _ l00%).
2. ofertą najkoľrystniejszą będzie ofeľta znajniŻsąceną, spełniającą wymaganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybranym oferentem będzie ?Awaťta naýchmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze oferty.

VIII TERMINY PŁATľoŚcl:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w teľminie do 14 dni od
poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

daý otrzymania przez Zamawiającego

Ix WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuleýnu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając naTł,Ię (firmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z ktôrym zavłarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego
zamówienia'

x UNIEWAżNIENIE PoSTĘPoWA|IIA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono żndnej ofeľty nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkoľrystniejszej oferty lub ofeľta z najniżsą ceną przęwższa kwotę jaką Zamawiający
zamierzaptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba żebędzie mógł tę kwotę zwiększyó do
ceny naj korrystniej szej oferly;

xI ISTOTNE PosTANowIENIA UMowY_zalącznĺk nľ3

Białowieża' 1 5.05.20 l 5 r.

ZATWIERDZAM:


