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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia ofert
cenowej na przeprowadzenie badań emisyjnych spalarni, znajdującej się w siedzibie Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, podanym w punkcie 4.
UWAGA! Usługa musi zostać zrealizowana przez laboratorium posiadające akredytację PCA w
zakresie metod pomiarowych.
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:
Badania emisyjne w spalarni PIWet-PIB powinny zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902).
W ramach usługi należy przeprowadzić badania emisyjne w następującym zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

pył ogółem,
tlenek azotu,
dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki,
tlenek węgla,
substancje organiczne w postaci par lub gazów wyrażone jako całkowity węgiel organiczny
(TOC),
7) chlorowodór,
8) fluorowodór,
9) metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal: kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów, chrom,
kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad, cyna,
10) dioksyny i furany.

Dodatkowo, w ramach wykonywanej usługi, Wykonawca powinien określić ilość emitowanego CO2.
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Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
wystawionej po wykonaniu badań oraz przedstawieniu sprawozdania z badań.
5. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
6. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia do 20.12.2017 r.
8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

I

DOKUMENTACH,

JAKIE

MUSZĄ

1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika
prawo do reprezentowania Wykonawcy,
3) oświadczenie, że laboratorium Wykonawcy posiada akredytację PCA w zakresie metod
pomiarowych wraz z nr akredytacji.
9. 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.
10.
WSKAZANIE
Z WYKONAWCAMI:

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Anna Olejarczyk – anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350.
11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać faksem na nr faksu wskazane w zaproszeniu do złożenia oferty lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. Ofertę należy złożyć do dnia
15.11.2017 r. do godziny 14:00.
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