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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na usługę wzorcowania wag.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Miejsce wykonywania usługi – w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia (czas obowiązywania umowy) – usługa będzie wykonywana
zgodnie z harmonogramem podanym w załączniku nr 1.
Szczegółowy wykaz wag podlegających wzorcowaniu wraz z liczbą punktów, w których mają
być one wzorcowane zawiera załącznik 1 – formularz cenowy oferty.
Szczegółowe informacje dot. usługi wzorcowania wag:
Wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność
wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025.
W czasie obowiązywania umowy mogą nastąpić zmiany liczby wag przeznaczonych do
wzorcowania na skutek zakupu nowych, awarii istniejących itp. Zmiany te będą miały
odzwierciedlenie przy zgłaszaniu wag do wzorcowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby punktów pomiarowych (zwiększenia)
w zależności od potrzeb użytkownika wag. W takim przypadku cena za dodatkowy punkt
będzie taka jak podano w ofercie.
Wykonawca składający ofertę powinien uwzględnić czynność przygotowania wag do
wzorcowania.
Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając
świadectwo wzorcowania z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności.
Wystawione świadectwo powinno być opatrzone znakiem PCA.
Zamawiający wymaga by laboratorium wzorcujące posiadało zdolność pomiarową CMC
(zadanie 1) oraz najlepszą możliwość pomiarową (zadanie 2) nie gorszą niż określona w
załączniku nr 1 (formularzu cenowym).
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W związku z tym, że usługa będzie wykonywana w siedzibie zamawiającego należy
uwzględnić koszty dojazdu przy założeniu, że usługa będzie realizowana średnio raz
w miesiącu.
Ofertę zawierającą:
- wypełniony formularz oferty,
- wypełniony formularz cenowy,
- informację o posiadanym świadectwie akredytacji PCA (informacja powinna zawierać numer
posiadanego świadectwa, ewentualnie kserokopię świadectwa),
- pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania firmy
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
2/ faksem: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na wzorcowanie wag”.
nie później niż do dnia 11.03.2015 r. do godz. 11.00
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