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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I. Opis przedmiotu zamówienia.
ZADANIE 1 – materiały pomocnicze wg katalogu Medlab
1. Igły do systemu Vacuette 0,9x38 mm, 100 szt. w op., wymagana ilość: 4 op.
ZADANIE 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Applied Biosystems
1. Power SYBR Green RNA-to-CT 1-Step Kit, nr kat.: 4389986, wymagana ilość: 2 szt.
ZADANIE 3 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Novex
1. Multispecies SAA ELISA kit (96 samples), nr kat.: KAA0021, wymagana ilość: 1 zestaw.
2. Bovine IFN gamma ELISA Kit, 96 assays, nr kat.: KBC1231, wymagana ilość: 1 zestaw.
ZADANIE 4 – materiały pomocnicze wg katalogu Virion/Serion
1. Chlamydia CF antygen, nr kat.: 1122, wymagana ilość: 5 op.
2. Chlamydia CF surowica kontrolna ujemna, nr kat.: 4122, wymagana ilość: 20 op.
3. Buffer veronal saline, op./2 l, nr kat.: 9009, wymagana ilość: 6 op.
4. Surowica hemolityczna, nr kat.: 9002, wymagana ilość: 2 op.
5. Chlamydia CFT control antygen, nr kat.: 2122, wymagana ilość: 3 op.
ZADANIE 5 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. Platinum Tag DNA Polymerase, nr kat.: 10966-034, wymagana ilość: 1 op.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d.1 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy. tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

Strona 1/3

IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach
od 7.00 do 14.00.
VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.
VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę,
cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz
informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za
cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji
zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport
z ubezpieczeniem, transport w suchym lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne
pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
f) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w ramach zadań od 1 do 3. Przez
pojęcie oferty równoważnej rozumie się ofertę na dostawę produktów o składzie chemicznym i cechach
identycznych jak produkt wskazany w Zaproszeniu. W przypadku zaoferowania produktów
równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji produktów równoważnych w
formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart katalogowych, kart charakterystyki, a na pisemne
żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbki produktu w celu
przetestowania lub potwierdzenia równoważności.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 4 z uwagi na
trwający proces opracowanej walidacji metody badawczej. Na wymienionych odczynnikach
laboratoryjnych została rozpoczęta walidacja metody badawczej i ich zmiana w trakcie jej trwania,
wiązałaby się koniecznością przeprowadzenia nowej walidacji metody badawczej oraz spowodowałaby
brak możliwości porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.
h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne w ramach zadania 5 z uwagi na
kontynuację badań naukowych. Na wymienionym odczynniku laboratoryjnym zostały rozpoczęte
analizy w ramach metody badawczej i jego zmiana w trakcie jej trwania spowodowałaby brak
możliwości porównania wyników pomiędzy poszczególnymi doświadczeniami.
VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę.
b) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty
specyfikacji produktów równoważnych w formie m.in.: certyfikatów, analizy jakości, kart
katalogowych, kart charakterystyki.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
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2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś
wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje,
zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl
XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje
możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
XII. Kryteria oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po spełnieniu wymagań
Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w szczególności
dotyczących przedmiotu zamówienia.
XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
XVI. Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz
przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 10.08.2016 r., godz. 16.00. Oferty przesłane po
terminie nie będą rozpatrywane.

............................................................
Podpis Kierownika Zamawiającego
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