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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej
na dostawę mebli laboratoryjnych do siedziby PIWet-PIB w Puławach.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30000,00 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. ZAMAWIAJĄCY:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia
oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych obejmująca następujące elementy:
1) szafa biurowa z szafką i półkami, 90 (szer) x 35 (gł) x 200 (wys) cm – 1 szt.;
2) szafka laboratoryjna otwarta, wisząca: 2 szt. o wymiarach: szer 90 cm, wys. 70 cm, gł. 30 cm,
3 szt. o wymiarach: szer 80 cm, wys. 70 cm, gł. 30 cm – łącznie 5 szt.;
3) biurko kątowe płycinowe, 1 szt. o wymiarach: 180 x 160 cm oraz 1 st. o wymiarach: 180 x 120 cm - 1 szt.
– łącznie 2 szt.;
4) szafka laboratoryjna wisząca pełna, wymiary: szer 90 cm, wys. 70 cm, gł. 30 cm – 2 szt.;
5) biurko o wymiarach: 120 x 60 x 75 cm – 2 szt.;
6) krzesło komputerowe nie gorsze niż tema 25 wersja GTP – 4 szt.;
7) krzesło laboratoryjne na kółkach, z podstawą (Ring) na nogi – 2 szt.;
8) zafka laboratoryjna wisząca, otwarta: szer 90 cm, wys. 70 cm, gł. 30 cm – 2 szt.;
9) szafka laboratoryjna z szufladami, podblatowa, na kółkach, przejezdna, z blatem z laminatu, 5 szt. o
wymiarach: wys. 75 cm, głęb. 45 cm, szerokość 60 cm oraz 2 sztuki o szerokości 45 cm – łącznie 7 szt.;
10) szafo-regał aktowy 200 x 60 x 30 cm, z szafką – 1 szt.;
11) krzesło laboratoryjne bez kółek i bez podpory (Ring) na nogi – 1 szt.;
12) krzesło laboratoryjne na kółkach, bez podpory (Ring) na nogi – 2 szt.;
13) blaty z konglomeratu (beżowy, pieprz/sól) o wymiarach (LxD): 1 szt. – 210 x 75 cm oraz 1 szt. – 180 x
75 cm – łącznie 2 szt.
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14) szafka laboratoryjna zamknięta, z 1 szufladą, podblatowa, na kółkach, przejezdna, z blatem z laminatu, 2
szt. o wymiarach: wys. 75 cm, głęb. 45 cm, szerokość 60 cm oraz 1 sztuka o szerokości 45 cm – łącznie 3
szt.
UWAGA! Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, obejmującej pomiar i
prezentację próbników kolorów. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Dariuszem Wasylem – nr tel.
81 889 3370 lub 81 889 3372.
Ponieważ na wyposażeniu laboratorium znajduje się już część mebli laboratoryjnych z kolekcji PLASTMET,
należy zaoferować meble w podobnej kolorystyce tj. blaty z konglomeratu w kolorze beżowym (pieprz/sól) oraz
fronty szafek w kolorze niebieskim. Meble biurowe powinny być wykonane z płyty wiórowej w kolorze szarym.
5. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – do 3 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez pracowników
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Zamówienia będą wysyłane faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA ICH DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
1) oferta zawierająca cenę, uwzględniającą koszty dostawy i montażu oraz proponowany termin realizacji
zamówienia,
2) fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe lub inne dokumenty dotyczące parametrów oferowanego
wyposażenia.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu do negocjacji,
faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
pocztą, przesyłką kurierską,
osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
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.
9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Karolina Koc – karolina.koc@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 886 2595, 81 889 3350.
10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać faksem na nr faksu wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. Ofertę należy złożyć do dnia 05.01.2017 r. do godziny 12:00.
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