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ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie jest prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.
4 pkt.8 .
Postepowanie upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl
1.

Nazwa oraz adres zamawiającego.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
2.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji rozprężania do dwutlenku węgla np. BM55-2U100-10-K lub równoważnej , montaż w miejsce BM65-2U z rozszerzeniem o dodoatkowe 2
butle, podpięcie manometrów kontaktowych oraz wykonanie prób szczelności , zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego .
Minimalny wymagany okres gwarancji- 24 m-cy.

3.
4.

Termin wykonania zamówienia- do 3 tygodni od zawarcia umowy , montaż w ciągu 1 doby .
Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2). Formularz musi być
podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
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wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji
firmy wykonawcy.
Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b) Wykaz wykonanych usług wraz z poświadczeniami lub innymi dokumentami
potwierdzającymi, ze Wykonawca okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
co najmniej dwie tożsame dostawy , montaż oraz uruchomienie w sposób należyty, każda o
wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto, .
Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem

przez wykonawcę.
Wykonawcę nie spełniającego powyższych warunków należy wykluczyć z postępowania, a jego ofertę
uznać za odrzuconą.
5. Osoba wyznaczona do kontaktu:
- Aneta Kruk , tel 0 81 889 31 00 , aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
6. Zamawiający wymaga, by zadanie było w pełni własnymi siłami wykonane przez Wykonawcę.
Nie dopuszcza się możliwości realizacji przedmiotowego zadania przy pomocy podwykonawców.
7. Termin składania ofert.
Oferty należy przesłać do dn. 14.09.2015 r do godz. 11:00 na następujący adres:
aneta.kruk@piwet.pulawy.pl .
Oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą.
Oferta nie spełniająca warunków przedmiotowych podlega odrzuceniu.
Termin ważności oferty- 30 dni od dnia złożenia oferty.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami
zatwierdzam

.......................................................................................
podpis kierownika zamawiającego
albo pracownika zamawiającego, któremu kierownik
zamawiającego powierzył pisemnie zatwierdzenie
zapytania ofertowego
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