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Zaproszenie do składania ofert
na jednorazową dostawę odcrynników chemicznych

I TRYB IJDZIELANEGO zAMowmľIł'
1. Postępowanieprowadzone jestnapodstawie art. l1ust' 5 pkt 1ustawy zdnia 1l wrześniaŻ0I9r.

Prawo zamőwień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 Í. poz' Ż0|9 z pőźniejsrymi zmianami) _
pľzedmiotem zamówienia Są dostawy sfużące wyłączenie do celów prac bada'wczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeni:u przez
zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu
kosztów badań lub rozwoju.

il OPIS PRZEDMIOTU ZAMowrľľrł:
l. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa jednotazowa dostawa odcrynników chemicznych na

rzecz Ins$utu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia (załącznik nr I).

Ż' odczynniki zamawiane z dziedziny nauki słuzą Zamawiającemu do kontynuacji prac
badawczych, gdzie ustalona jest metoda i zgodnie z nią przeanalizowano dużą część, materiału
badawczego. Zmiana wymienionych odczynników na równoważne wymagać będzie ponownej
ana|izy ponad 500 prób (w przypadku zestawów do izolacji od izolacji DNA po
sekwencjonowanie). W przypadku ofert równoważnych koszt ponownych analiz pokyję
Dostawca.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

III TERMIN WYKONANIA ZAMOWIBNIA:

Dostawa w terminie 4 ýgodni (część, 1-3) i 6 ýgodni część, 4 od daty podpisania umowy.

Iv MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

ofeĄ na|eĘ składaé na załączonym formularzu cenowym i przekazać, do Zamawiającego do dnia
02.07.2021roku do godz. 10:00 w następującej formie - do wvboľu:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 682 77 52Iub

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

v oPIs sPosoBU PRZYGOTOWANIÄ ox'ERTY:

1. ofertę na|eĘ sporządzié zgodnie z wzorcorym formularzem ofeĘ stanowiącym załącznik nr Ż
do niniejszego zaproszenia.
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J.

W ofercie naleĘ podaó cenę jednostkową netÍo za pľzedmiot zamówienia (uwzględniając koszý
dostawy) oraz cenę za całośc pľzedmiotu zamówienia. oferta oprócz cen powinna zawieraé
również opis ofeľowanych produktów z podaniem ilości i numerów katalogowych, aby
Zamawiający mógł ocenić zgodność ofert z opisem przedmiotu zamówienia.
Ko szĘ oprac owan i a i złoŻenía ofeĘ pono si oferent.

ODRZUCEII-IE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

jej treśó nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemÜ przez Zamawiającego;

1ej złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkuľencji w rozumieniu przepisów o rwalczaniu
nieuczciwej konkurencj i

\.I KRYTERIA OCEI\'Y OFERT:

1. Kľyterium wyboru oferý jest cena (cena - 100%).

2' ofertą najkorzystniejszą będzie ofeľta znajniŻszą ceną, spełniającą wymaganiaZamawiającego.
3. Umowa z wybranym ofeľentem będzie zawarta naýchmiast po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze oferý.

vII TERMINYPŁATNoŚcr:
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daĘ otrzymania przez Zamawíającego
poprawnie wystawionej przez Ofercnta faktury VAT.

vilI WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawlający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuleýnu Informacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając naTwę (firmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia' albo informację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

Ix UNlEważľmrĺrn PoSTĘPoWA]\IA :

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono żadnej ofeĄ nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej ofeĘ lub oferta z najniŻszą ceną pľZewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierzaprzeznacryé na sfinansowanie zamówienia, chyba Żebędzie mógł tę kwotę zwiększyó do

ceny najkorzystniej szej ofeĘ;

x ISTOTNE PoSTAltowIENIA UMowY _ załącznik nr 3

Białowieza, 25.06.2027 r.


