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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza
do składania ofert na usługę organizacji dwóch uroczystych kolacji dla uczestników konferencji
pn. „ASF Stop”.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Opis przedmiotu zamówienia – opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
Termin wykonania zamówienia – 06.12.2016r. i 07.12.2016r. (dwie kolacje)
Płatność – 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
b) opisie przedmiotu zamówienia
c) w ofercie Wykonawcy,
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena – 100%
Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego
przedmiotem zamówienia i umową. Ceny musza być podane w złotych polskich i nie mogą
podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy. Cena podana w formularzu oferty stanowić
będzie podstawę oceny ofert w kryterium cena.
Osoby do kontaktu z wykonawcami w sprawach formalnych: Anna Kasprzak – tel.
081/8893228. W sprawach merytorycznych należy kontaktować się poprzez adres e-mail:
anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl .
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert - W toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever

Strona 1/2

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

siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną
lub faksem.
Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty/unieważnienie postępowania:
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.
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Ofertę zawierającą:
- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2,
- wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl , anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
2/ faks: 081 889 33 50
3/ poczta na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na usługę hotelową
i gastronomiczną oraz wynajem sali konferencyjnej dla uczestników konferencji pn. „Włośnica
w nauce i praktyce”.
nie później niż do dnia 18.11.2016 r. do godz. 13.00 22.11.2016, do godz. 9:00
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
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