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Oznaczenie sprawy: ZP I BSPAN/03 I N I 2O2l

Zaproszenle do składania ofert na dostawę systemu oznaczania zwierząt
z możliwością pomiaru podskórnej temperatury ciała

ZAMAWlAJĄCY:

lNSTYTUT BloLoGll SSAKoW PoLsKlEJ AKADEMll NAUK, 17-23o BlAŁoWlEZA, UL. sTocZEK ].,

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

l TRYB UDZIELANEGo ZAMóWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrześnĺa 20I9r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. zŻot9 r. poz. 2oI9 z póŹniejszymi zmianami) - przedmiotem
zamówienia są dostawy służące wyłączenĺe do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej
służącej osiągnięcĺu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

I! OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do oznaczania zwierząt z możliwością pomiaru
podskórnej temperatury ciała w celu realizacji grantu naukowego przyznanego przez Narodowe
Centrum Nauki, nr 2oI9/35lD/NZ8/03626 pt. ,,Kompromis ewolucyjny pomiędzy
przeżywalnością a rozrodczością u myszy leśnych o zrożnicowanych strategiach
termoregulacyjnych''' zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Nie dopuszcza sĺę składania ofert wariantowych.

Itt TERMIN WYKoNANIA zAMÓWtENlA

Dostawa w terminie maksymalnym 12 tygodni od daty podpisanĺa umowy.

lV MlEJscE lTERM|N SKŁADANlA I oTWARclA oFERT

oferty należy składać na załączonym formularzu cenowym i przekazać do Zamawiającego do dnia
o4,o8.2o21roku do godz. 10:00 w następującej formie - do wvboru:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 682 77 52lub

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

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego za proszenia.
W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia (uwzględniając koszty
dostawy) oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia' oferta oprőcz cen powĺnna zawierać
również opis oferowanych produktów z podaniem ilości ĺ numerów katalogowych, aby
Zamawiający mógł ocenić zgodność ofert z opisem przedmiotu zamówienia.
Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi oferent'
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VI ODRZUCENIE OFERT

Zamawĺający odrzucĺ ofertę w przypadku gdy:
jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu
Zamawiającego;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
nieuczciwej konku rencjĺ.

zamówienia przedstawionemu przez

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
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VII KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium wyboru oferty jest cena (cena - IOO%).

ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełnĺającą wymagania Zamawiającego.
Umowa z wybranym oferentem będzie zawarta natychmĺast po przekazaniu zawiadomienĺa
o wyborze oferty.

Vlll TERMINY PŁATNoścl

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminĺe do 'J'4 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez oferenta faktury VAT oraz po podpisaniu protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłowość dostawy'

lx WYNIK PosTĘPowANlA

Zamawiający zamieści niezwłocznĺe na swojej stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej
informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazWę (firmę) albo imĺę i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego
zamówienia.

x UN|EWAżĺvlerule PoSTĘPoWANIA

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapĺe bez podania
przYczYnY.
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć. na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógłtę kwotę zwiększyć do
ceny najkorzystniejszej oferty
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcĺa wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy
lub prawidłową jej realizację';

xl lsToTNE PosTANoWlENlA UMOWY - załącznik nr 3

Bĺałowĺeża, 27.o7.2o2I r'

ZATWIERDZAM:


