ZAPYTANIE OFERTOWE
upublicznione na następującej stronie : www.piwet.pulawy.pl
znak sprawy : DZ-2501/332/15
Dostawa odzieży ochronnej, fartuchów laboratoryjnych, obuwia profilaktycznego, obuwia
roboczego , rękawic i innych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach w roku 2016
Postępowanie jest prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
art. 4 pkt.8 .

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej, fartuchów laboratoryjnych, obuwia
profilaktycznego,

obuwia

roboczego,

rękawic

i

innych

do

Państwowego

Instytutu

Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w roku 2016 w ilościach

podanych w specyfikacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) SIWZ, w tym załącznikach do SIWZ, a w szczególności zawartych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy, o ile w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia jest użyte pojecie oferty równoważnej rozumie się przez to ofertę
na dostawę produktów o cechach analogicznych (specyfikacja jakościowa) jak produkt
wskazany w formularzu cenowym, potwierdzonych odpowiednim dokumentem np.
katalogiem i certyfikatem.
b) ofercie Wykonawcy.
2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne
zadania. Liczba zadań-5.
3. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia
Sukcesywnie do końca 2016 roku, do 7 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego lub
telefonicznego zamówienia na złożonego przez upoważnionego pracownika zamawiającego .
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z
postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych;
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2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Prawa zamówień publicznych, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Sposób oceny spełniania warunków
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach, o których mowa w pkt 4 SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia
wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie
terminu składania ofert wyłącznie na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może wezwać
wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku); ,wypełniony formularz
cenowy, numery katalogowe, katalogi oferowanych produktów, certyfikaty, próbki
produktów( próbki należy złożyć gdy brak jest produktów w katalogach. jednak Zamawiający
zastrzega sobie możliwość poproszenia o próbki, po otrzymaniu ofert, w przypadku gdyby
produkt w katalogu nie był opisany lub będzie słabo widoczny.), atest na materiał medyczny
oraz kartę parametrów użytkowych dla materiałów potwierdzające wymagania podane w
siwz ), deklaracja zgodności. Uwaga: w przypadku zadania nr 5 – obligatoryjnie jest
wymagana próbka oferowanego fartucha.

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z
Wykonawców do reprezentowania pozostałych ;
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
zaistnienia przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 Prawa zamówień
publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1– 3 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3;
6) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy;

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, wnioski oraz
dokumenty:
– faksem (nr 0 81 886 25 95 )
– pocztą, przesyłką kurierską,
– osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego,
– w postaci elektronicznej
Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, informacje i oświadczenia do Wykonawcy
w pierwszej kolejności w postaci elektronicznej. W przypadku braku potwierdzenia tego
samego dnia roboczego e-mailem zwrotnym faktu otrzymania informacji zostanie ona
wysłana faksem pod numer wskazany w ofercie. Jeżeli wskazane sposoby komunikacji
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będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i
oświadczenia pocztą pod adres wskazany w ofercie.
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
mgr Agata Wawer – agata.wawer@piwet.pulawy.pl
mgr Aneta Kruk – aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
tel. 0 81 889 31 00 , 0 81 889 32 28
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Złożenie oferty.
Oferta powinna być złożona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach –
wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na
adres:
“ Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
“OFERTA NA DOSTAWĘ ODZIEŻY LABORATORYJNEJ, OBUWIA
ROBOCZEGO I OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO, ZNAK SPRAWY:
DZ-2501/331/15
NIE OTWIERAĆ PRZED 06.10.2015 r., GODZ. 10.30”
14) Poza wymienionymi oznaczeniami podanymi na kopercie wewnętrznej powinny być
umieszczone nazwa i adres Wykonawcy.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w Kancelarii PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
2) Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2015 r. godz. 10.00
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego,
mieszczącej się w Puławach przy ul. Partyzantów 57, w sali konferencyjnej.
4) Otwarcie ofert jest jawne.
5) Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

Zatwierdził , dn……………
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