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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej
na:
a) Naprawę siłownika hydraulicznego śluzy załadunkowej w instalacji spalania odpadów oraz ocena techniczna
wentylatora nawiewu lub ewentualna jego wymiana i integracja z systemem sterowania instalacją.
b) Sprawdzenie błędów w pracy wentylatora wyciągowego i zainstalowanie dodatkowego zabezpieczenia lub
zmiana sposobu sterowania eliminująca usterkę w postaci zatrzymania wentylatora podczas pracy.
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:
a) Naprawę siłownika hydraulicznego śluzy załadunkowej w instalacji spalania odpadów oraz ocena techniczna
wentylatora nawiewu lub ewentualna jego wymiana i integracja z systemem sterowania instalacją.
b) Sprawdzenie błędów w pracy wentylatora wyciągowego i zainstalowanie dodatkowego zabezpieczenia lub
zmiana sposobu sterowania eliminująca usterkę w postaci zatrzymania wentylatora podczas pracy.
5. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – do 2 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez pracowników
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Zamówienia będą wysyłane faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA ICH DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:

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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1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), oferta zawierająca cenę, uwzględniającą koszty
dostawy, montażu i demontażu oraz proponowany termin realizacji zamówienia,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika prawo do
reprezentowania Wykonawcy,
3) fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe lub inne dokumenty dotyczące parametrów oferowanego
wyposażenia.
7. 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.
8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Anna Olejarczyk – anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 886 2595, 81 889 3350.
9. 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 30.01.2018 r. do godziny 14:00.
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