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Oznaczenie sprawy: ZP IBSPAN/O7 lzĺ2018

Zaproszenie do składania ofeľt
na jednorazową dostawę akcesoľiów laboratoryjnych do IBS PAN

w Białowieży

ZÄMAWIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

17-230 BIAŁoWIEZA,UL. SToCZEK 1

tel. (085) 6827'750, fax (085) 6827752, e-mail:mľi bialowieza.

I TRYB UDZIELANEGO ZAMOWIENIA:

l. Postępowanie prowadzone jest na podstawie aľt. 4 pkt 8 ustawy z dniaZ9 stycnia2004r. Prawo zamówień
publiczrych (Dz. U. z Ż017r. poz' 1579 z pőźniejszymi mlianami) - przedmiotem zamówienia jest dostawa
zamőwienią którego wartość ĺie pľzelłacza wyra:żonej w złotych równowartości kwoý 30 000 euro'

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa akcesoriów laboratoryjnychnarzecz InsĘrtutu Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu zamówien\a:

0.2018

nľ 1 - iednorazowa dostawa do Instvtutu Biologii Ssakl iw PAN w Białowieżry w te rminie do 31.10.201E r

Lp Nazwa pľoduktu Ilość jednostek
lub wielkośó opakowania

Liczba opakonań

1
<ońcówki do pipet Gilson DIAMOND@ DL10' oryginalne,
rojemność 0'l-20 pl 1000 szt./ I opak.

l0 opakowań
(lub ECO PACK

1000szt.x10- Iopak.)

nrz dostarva do Ssakow PAN w tli w teľminĺe do 15.10.2018 r'

Lp. Nazwa produktu
Ilość jednostek

lub wielkość
opakowanĺa

Liczba
opakowań

1
Probówki do baľwienia i z|iczania retikulocýów, z błękitem krezylowym,
pojemność 2m|ĺa 120 pl kwi, korekwewnętrzĺry

50szt.l1opak. I

nr 3 - iednorazowa dostawa do Ssakĺów PAN w Białowieży w terminie do 31.10.2018 r.

Lp. Nazwa produktu
Ilość jednostek

lub wielkość
opakowania

Liczba
opakowań

I
Probówki do krwi z EDTA (K3 EDTA)' PP' z nadrukowaną skalą, wymiary
55x12 mm, pojemność 2 ml, korek zevłnętÍzny (''skirted push cap'')

l00szt./1opak. I

2
Probówki do krwi zEDTA (K3 EDTA)' PP, z nadrukowaną skalą, wymiary
95x16.8 mm, pojemność 10 ml; koľek zewnętrmy (,,skirted push cap'')

100szt./1opak. 1

3
Probówki CryoPure' PP, sterylne, 

''pyľogen 
ftee", z nadrukowaną skalą, 46,5

mm, poiemność 1,8 ml, białe
500szt./lopak. I

Nie dopuszcza się składania ofeľt wariantowych.



III TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Części nľ l i 3 - do 3l peľźďziernika 20l8 r.

Częśó nr 2 - do 15 puźldzlemika20l8 r.

Iv MIEJSCE I TER]I{IN SKŁADANIA I oTwARcIA OFERT:

oferty na|eĘ składaó nazałączonym formularzu cenowym iprzekazać do Zamawiającego do dnĺa 8.10.2018 ľoku
do godz. 10:00 w następującej formie - do rvyboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 682 77 52lub

c) e-mailem na adres mľipas@ibs.bialowieza'p1

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

l. ofertę na|eĘ sporządzić zgodnie Z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nľ 1 do niniejszego
zaproszenia.

2. W ofercie naIeĄ podać cenę jednostkową neÍto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszý dostawy) oraz
cenę za całość przedmiotu zamówienia. ofeľta oprőcz cen powinna zawięrai również opis oferowanych
produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby Zalrlawiający mógł ocenić zgodność ofęĺt z opisem
przedmiotu zamówienia.

3 ' KosŹy opracowania i z]oŻenia ofeĘ ponosi ofeľent.

VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamawiający odrzuci ofertę w prz;zpadku gdy:
jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemľpÍzezZałrĺawiającego;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o rvĺalczaniu nieuczciwej
konkurencji

VII KRYTERIA OCENY OFERT:

l . Kryterium wyboru ofeľty jest cena (cena - l00%)'
2. ofeĘ najkorzystniejsą będzie oferta znajniŻszą ceną, spełniającą wymaganiaZamawiającego'
3. Umowa z wybranym oferęntem będzie zawarta naýchmiast po przekazaruu zawiadomienia

o wyborze ofeĘ.

VIII TERľĺINY PŁATNoŚcl:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daĘ otrzymalia przez Zarnawiającego poprawnie
wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

Ix WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zamieści niezwłocmie na swojej stronie podmiotowej BiuleĘnu Informacji Publicznej infoľmację o
udzieleniu zamówienia z ďziedziny nauki, podając na^^tę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, zktőrymzawarł
umowę o wykonanie zamówienią albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

x UNIEWťżNIENIE PoSTĘPoWANIA:

Zanawiający unieważnia postępowanie gdy:

- nie złoŻono Żadnej ofeĘ nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkoľzystniejszej oferry lub oferta z najniŻsą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zaĺnierza
przemaczyé na sfinansowanie zamówienią chyba żebęďzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej
ofeĄ;

xI ISTOTNE PosTANowIENIA UMowY _załączniknr2

Białowieża, 04. l 0.201 8 r.

ZATWIERDZANI''

Dr hab-.




