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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest dostawa wraz z montażem
poniżej opisanych urządzeń:
- Kamera szybkoobrotowa AHD NOVUS NVAHD-2DN3102SD/IR-1, wymagana ilość: 5 szt.
2. Z uwagi, iż obecny system monitoringu CCTV zainstalowany na terenie PIWet-PIB w
Puławach pracuje na urządzeniach firmy Novus, Zamawiający wymaga dostawy urządzeń
wskazanych w ust. 1 produkcji firmy Novus. Aby zminimalizować do minimum ryzyko
braku kompatybilności oraz zagwarantować pełną współpracę nowo zakupionych urządzeń
i kamer z posiadanym systemem Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń
innych producentów.
3. Oferowany sprzęt:
- musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
4. Wymagana gwarancja na urządzenia oraz rękojmia na wykonane prace - minimum 24
miesiące liczona od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.).
Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24100 Puławy. tel.: (81) 889 31 00, 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
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Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy. Wybranemu wykonawcy zostanie
przesłane zamówienie w formie pisemnej.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy i montażu sprzętu wynosi 2 tygodnie od wysłania pisemnego zamówienia.
Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi
obejmować całość zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy) za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest
podawanie cen ofert w innych walutach.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

przedmiotu

6. Cena podana w formularzu ofertowym stanowić będzie podstawę oceny ofert.
Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg druku stanowiącego załącznik nr 1).
- kartę katalogową lub inny dokument zawierający opis oferowanego urządzenia
- dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, lub inny dokument z
którego wynika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz
dokumenty:
- w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
- faksem na nr (81) 889 3350,
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.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Śwital – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: Anna.Swital@piwet.pulawy.pl
Termin związania ofertą.
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Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
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.
Warunki płatności:
Zamawiający dokona zapłaty należności w ciągu 21 dni od otrzymania oryginału faktury
prawidłowo wystawionej po odbiorze oferowanego sprzętu.
Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została przesłana po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
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.
Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 22.12.2017 r., godz. 12.00
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać (do
wyboru):
a) na fax nr (81) 889 33 50
b) na e-mail: Anna.Swital@piwet.pulawy.pl
c) pocztą, przesyłką kurierską
d) osobiście w Kancelarii PIWet-PIB w Puławach
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
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