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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie kontroli dostępu
na 1 drzwiach
w pomieszczeniu biurowym w oparciu o czytnik biometryczny.
2. Wykonując nową instalację pod biometryczny system kontroli dostępu należy zamontować;
biometryczny czytnik/kontroler oraz pozostałe elementy automatyki drzwi: przycisk wyjścia,
awaryjny przycisk wyjścia, zworę magnetyczna, czujnik otwarcia drzwi. Instalację wewnątrz
pomieszczenia wykonać w listwach instalacyjnych.
3. Drzwi wykonane z prasowanego tworzywa sztucznego.
4. Należy wykonać instalację zasilania systemu 230V, długości 25m. Instalacja ta będzie
poprowadzona nad stropem podwieszonym oraz ułożyć przewód do sieci komputerowej dł.15m
w celu połączenia nowego przejścia z istniejącym biometrycznym systemem kontroli dostępu.
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 2017 r. poz. 1579).
III. Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, tel.: (81) 889 32 28, fax.: (81) 889 33 50.
IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1.
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a)
niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
b)
w ofercie Wykonawcy,
V. Termin wykonania zamówienia.
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Usługę będącą przedmiotem postępowania należy wykonać w terminie do 2 tygodni od dnia wysłania
pisemnego zlecenia.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca wykaże, że posiada
doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na wykonaniu kontroli dostępu do
pomieszczenia. Wykonawca musi wykazać wykonanie w sposób należyty, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 3 prace o wartości minimum 8.000,00 zł.
brutto wraz z potwierdzeniem, że prace te zostały wykonane w sposób należyty. Należyte
wykonanie każdej usługi należy udokumentować poświadczeniem od odpowiedniego
zamawiającego – należy dołączyć do oferty referencje.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków opisanych w ust. 1 na podstawie złożonych
dokumentów, dowodów i oświadczeń.
VII. Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
2. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen
ofert w innych walutach.
5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej staranności oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta musi być tak
skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas
realizacji zamówienia.
6. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.
VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
b) dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników – w przypadku gdy prawo do
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
c) oświadczenie Wykonawcy służące wykazaniu doświadczenia – wykaz wykonanych robót (zał. nr 2)
oraz referencje.
d) karta katalogowa lub inny dokument zawierający opis oferowanych urządzeń
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub
w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
IX. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje
możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie.
Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną.
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XI. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XII. Odrzucenie ofert:
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.
XIII. 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.
XIV. Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
a) cena – 100%,
XV. Warunki płatności:
100% wynagrodzenia będzie płatne po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Śwital – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: Anna.Swital@piwet.pulawy.pl
XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 19.01.2018 r., godz. 10:00
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać (3 sposoby do
wyboru):
a) w zaklejonej kopercie na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy z dopiskiem „Oferta na wykonanie kontroli dostępu
do pomieszczenia w PIWet-BIP w Puławach”.
b) na fax nr (081) 889 33 50.
c) na e-mail: Anna.Swital@piwet.pulawy.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
XVII. Wykaz załączników:
1)
Formularz ofertowy
2)
Oświadczenie Wykonawcy służące wykazaniu doświadczenia – wykaz wykonanych robót.

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