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upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla filtrów kasetonowych:
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest jednorazowa dostawa filtrów wstępnych
kasetonowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach wg poniższej specyfikacji:
1. Filtr kasetonowy G4 w obudowie z PCV o wymiarach 287x592x48 – wymagana ilość: 60 szt.
2. Filtr kasetonowy G4 w obudowie z PCV o wymiarach 592x592x48 – wymagana ilość: 120 szt.
3. Specyfikacja filtrów/dane techniczne:
a) typ: kasetonowe, klasa G4 wg normy PN-EN 779:2012
b) wymiary: 287x592x48 oraz 592x592x48
c) stopień filtracji: powyżej 90%
d) skuteczność: 25-35%
e) maksymalna temperatura pracy: 80ºC
f) dopuszczalna wilgotność: poniżej 100%
g) budowa: splisowana włóknina syntetyczna w ramce z tworzywa sztucznego, grubość kołnierza
25mm
h) wydatek dla filtra o wymiarach 287x592x48: 1200m3/h
i) wydatek dla filtra o wymiarach 592x592x48: 2400m3/h
j) opór początkowy: nie większy niż 55 Pa,
4. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków Zamawiający zwróci na koszt
dostawcy zakupione filtry.
5. Wszystkie filtry muszą być fabrycznie nowe.
6. Wymagana gwarancja - minimum 24 miesiące liczona od dnia odbioru filtrów przez Zamawiającego.
II. 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.).
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
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty, w ofercie Wykonawcy, projekcie umowy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
V. Termin wykonania zamówienia.
Dostawa maksymalnie do 3 tygodni od wysłania zamówienia w dni robocze w godzinach 7.00-14.00.
VI. 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 za wykonanie przedmiotu
zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej staranności wykonania przedmiotu
zamówienia oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być tak skalkulowana, aby
zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji
zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.
VII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z właściwego rejestru [np. KRS] lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji – nie wymagane jest dołączanie do oferty aktualnego odpisu z KRS
lub CEIDG).
VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Danuta Kostka – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl
IX. Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium: cena. 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.
X. Warunki płatności:
100% wynagrodzenia będzie płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie 21 dni, po
zrealizowaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 04.04.2017 r., godz. 13.00
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać (do wyboru):
a) na fax nr (081) 889 33 50.
b) na e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
XII. Wykaz załączników:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

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