
Instytut Biologii Ssoków
Polskiej Akodemii Nouk
BiolowieŹo

ul' Waszkiewĺcza t, L7-23o Białowieża
tel. a8 (85) 68277 50, fax 48 (85) 68277 5Ż
NrP 543-12-25-396
www.ibs.bia lowieza.pl

oznaczenie spľawy: ZP IBSPAN/08/N/2015

Zaproszenie do składania ofeľt
na jednoľazową dostawę odczynnĺków chemicznych do IBS PAN w Białowiezy

ZAMAwIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

I7 -Ż30 BIAŁoWIE ŻA, ĺJL. GEN. WAs ZKEWICZA I

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

I TRYB IJDZIELANEGO ZAMOWIEIrIIÄ:

l' Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia29 sýcznia2004r. Pľawo
zamőwien publicznych (Dz. U. z 20I3r. poz. 907 z pőźniejszymi zmianami) _ przedmiotem
zamówienia są dostawy sfużące wyłączenie do celów pľac badawczych, eksperymentalnych'
naukowych lub rozwojolvych. Nie sfużą prowadzenil przez zamavłiającego produkcji seryjnej,
mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badan lub rozwoju.

il oPIs PRZEDMIoTU zAMÓwmľrĺ:
2. Przedmiotem zamówienia jest jednoľazowa dostawa odcrynników chemicznych na rzecz

Inst5rtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem pľzedmiotu zamówienia
(zaŁączniknr I).

3' Nie dopuszcza się składania ofeľt wariantowych'

III TERMIN WYKoNANIÄ ZAMÓWIEI\IA:
2I dnilicąc od daĘ podpisania umowy

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADAIYIA I OTWARCIA OFERT:
ofeĘ naleĘ składać na załączonym formularzu cenowym i przekazaé do Zamawiającego do dnia
20.ll.2015 ľoku do godz. 10:00 w następującej foľmie - do wyboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 68277 52lub

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

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWAI\'IA OFERTY:
1. ofertę naleĘ sporz1dziézgodniezwzorcorym formularzem ofeĘ stanowiącym załączniknr2

do niniej sze go zapľ oszenia.
2. W ofercie naleĘ podaó cenę jednostkową netío za pľzedmiot zamőwienia (uwzględniając koszý

dostawy) oraz cenę za całość, przedmiotu zamőwienia. oferta optőcz cen powinn a zawierai
również opis ofeľowanych produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamavĺiający mógł ocenió zgodnośé ofertz opisem przedmiotu zamówienia.

3' Koszý opracowaniai złożenia ofeĘ ponosi oferent.

VI ODRZUCENIE OF'ERT:

Zamawiający odľzuci ofertę w pľzypadku gdy:
jej treśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamőwieniaprzedstawioneml,przezZamawiającego;



jej złoŻenie stanowi cryn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwa|czaniu
nieuczciwej konkurencji

VII I(RYTERIA OCEI\IY OF.ERT:

1. Kľyteľium wyboru ofeĘ jest cena (cena _ I00%\
2. oťeľtą najkoľrystniejsząbędzie oferta znajĺiższą ceną, spełniającą wymaganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybranym oferentem będzie za'warta naýchmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze oferly.

VIII TERMIi\-Y PŁATľoŚcI:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daý otrzyrnania przez Zamawiającego
popľawnie wystawionej przez ofer enta faktury VAT.

Ix WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zamieści nierwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuleýnu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając naz'łłę (firmę) albo imię i nazrvisko
podmiotu, z ktőrym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego
zamőwienia.

x UMEWAżNIENIE PosTĘPoWAl[IA:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złoŻono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorrystniejszej ofeĘ lub oferta z najniższą ceną przewyższa kvłoÍę jaką Zamawiający
zamierzaprzeznaczyé na sfinansowanie zamőwienia, chyba żebędzie mógł tę kwotę rwiększyć, do
ceny naj korzystniej szej oferty;

xI ISTOTNE PosTAI\owmNIA UMowY - załącznik nľ 3

Białowieża, I7 .II.2015 r.

ZATWIERDZAM:


