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Zaproszenie do skladania ofert
na jednorazową dostawę odcrynników chemĺcznych

ZAMAwIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKOW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

I7-Ż30 BIAŁoWIEŻA,UL' SToCZEK 1

tel. (085) 6827750, fax (085) 6827752, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl

I TRYB UDZIELANEGO ZAMOWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4d ust. 1 pkt l ustawy z dniaŻ9 sĘcznia2004r'
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z Ż0I9 r. poz. 1843 z pőźniejsrymi zmianami) _
przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłączenie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub ľozwojołYych. Nie służą prowadzeniľ przez zamawiającego
produkcji masowej sfużącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub
ronvoju.

il oPIs PRZEDMIOTU ZAMowmľrł:
2. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa odczynników chemiczrych na tzecz

InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
(załączniknr l). ,' 

,

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych'

III TERMIN wYKoNA}[tÄ ZAMÓWIENIA:

Dostawa w terminie 4 ýgodni od daý podpisania umowy.

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADAI\-IA I oTwARcIA OFERT:

oferý naleĘ składaó na załączonym formularzu cenowym i przekazaé do Zamawiającego do dnĺa
04.11.20Ż0 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:

1. ofertę na|eĘ sporządzić, zgodnie zwzorcowm formularzem ofeĘ stanowiącym załączniknrŻ
do niniejszego zaproszenia.

Ż. W ofercie naleĘ podać cenę jednostkową neĺto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszý
dostawy) oÍaz cenę za całośi przedmiotu zamówienia. oferta oprőcz cen powinna zawierué
również opis oferowanych produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamawiający mógł ocenió zgodnośó ofęftz opisem przedmiotu zamówienia.

3. Koszý opracowania i złożeniaofeĘ ponosi oferent.



VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
jej tľeśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionęmu pÍZez Zamawiającego;
jej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i

VII KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Kľyterium wyboru ofeĘ jest cena (cena - 100%)'
2. ofeľtą najkorzystniejsząbędzie oferta z najniŻszą ceną' spełniającą wymaganiaZamawiającego.
3' Umowa z wybľanym oferentem będzie zawarta natychmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze ofeĘ.

VIII TERMIN_Y PŁATľoŚCr:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od
poprawnie wystawionej przez Ofer enta faktury VAT.

Ix WYNIK POSTĘPOWANIÄ:

daty otrzym ania przez Zamaw iającego

Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazv/ę (firmę) albo imię i nanvisko
podmiotu, z ktőrym zawarł umowę o wykonanie zamówienia' albo infoľmację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

x I]NIEWAżNIENIB PosTĘPoWAlĺIÄ:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złoŻono żadnej ofeĘ nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej ofeĄ lub oferta z najniższą ceną przewyższa lavotę jaką Zamawiający
zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Żebędzie mógł tę kwotę zwięksryó do
ceny najkorzystniejszej ofeľý; ., 

''
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