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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
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.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości 28950,00 zł.
(dwadzieścia osiem tys. dziewięćset pięćdziesiąt zł)
o następujących
wartościach
nominalnych:
Wartość nominalna

Ilość bonów (szt.)

Bon towarowy o nominale 50,00 zł

269

Bon towarowy o nominale 20,00 zł

696

Bon towarowy o nominale 10,00 zł

158

Pod pojęciem „bonów towarowych” należy rozumieć emitowane i oferowane przez
wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 419).

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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Oferowane bony towarowe muszą być realizowane w placówkach handlowych o
zróżnicowanych branżach lub placówkach posiadających wyodrębnione stoiska tj.: spożywcze,
odzieżowe (odzież dla dzieci i młodzieży), obuwnicze, kosmetyczne i zabawkowe z
wyłączeniem artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w placówkach na terenie
Polski (w szczególności na terenie miast: Puławy, Lublin, Zduńska Wola, Wrocław.
Odpowiednie zabezpieczenie bonów towarowych przed ewentualnością dokonania fałszerstwa
leży w gestii wykonawców i nie podlega ocenie przez zamawiającego.
Wykonawca dostarczy bony towarowe na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w
opakowaniach zbiorczych.
Termin do realizacji bonów towarowych nie może być krótszy niż sześć miesięcy od daty
dostarczenia bonów zamawiającemu.
Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wartości zamówienia, nie więcej niż o 10%

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz na podstawie
regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro
oraz zamówień z dziedziny nauki (§8 pkt. D).
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: niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty, w ofercie Wykonawcy oraz w projekcie umowy.
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3.
V. Warunki płatności:
1. Zamawiający dokona płatności za dostarczone bony w terminie do 21 dni od dnia otrzymania
faktury.
VIII. 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 uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Wykonawca potwierdza spełnienie wymienionych w ust. 1 warunków poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
IX. Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim w formie pisemnej na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować
całość zamówienia.
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.

Strona 2/5

4.
5.

6.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie
cen ofert w innych walutach.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej staranności wykonania
przedmiotu umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami. Oferta musi być tak
skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i
czas realizacji zamówienia.
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym stanowić
będzie podstawę oceny ofert w kryterium cena.

X. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg druku stanowiącego 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).
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 3350,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej. Jeżeli zaś wskazane
sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i
oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Krzysztof Wólczyński– tel. 81/8893228, adres e-mail: Krzysztof.Wólczyński@piwet.pulawy.pl
oraz przetargi@piwet.pulawy.pl
XIII. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Wyjaśnienia treści złożonych ofert/ Uzupełnienie oferty:
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 lub pisemną w zależności
od rodzaju dokumentów (uzupełnienia ofert – pisemnie, wyjaśnienia – elektronicznie).
XV. Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
cena oferty brutto – 90 pkt
długość terminu realizacji oferowanych bonów – 10 pkt..
Kryterium I : cena – 90 pkt.
Oferta z najniższą cena otrzyma maksymalna ilość punktów przewidziana dla kryterium cena, czyli
– 90 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają w tym kryterium punkty wg. następujących zasad:
R = Cmin / C max X 90
R – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę.

Strona 3/5

Cn – cena brutto oferty badanej.
C min – cena oferty z najniższą ceną.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
Kryterium II: długość terminu realizacji oferowanych bonów – 10 pkt.
Ocena ofert według kryterium „długość terminu realizacji oferowanych bonów” prowadzona
będzie
z zastosowaniem punktacji i zasad jak niżej:
W = Wo / Wnw x 10
gdzie:
W – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę.
Wo – okres ważności zaoferowany w ocenianej(badanej) ofercie.
Wnw – najdłuższy okres ważności realizacji bonów spośród ocenianych ofert.
Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego okres realizacji bonów towarowych to 12
miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i
porównania ofert okresu maksymalnego tj. 12-miesięcznego.
Minimalny akceptowany przez Zamawiającego okres realizacji bonów towarowych to 3 miesiące.
Zaoferowanie okresu krótszego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
XVI. 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.
XVII. 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.
XVIII. Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: Kancelaria PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 15.11.2018 r., godz. 11.00
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zaklejonej
kopercie na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę bonów towarowych, znak
sprawy DZ-2501/287/18”.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
 administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
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odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

Zatwierdził w dn:…………………..

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Załącznik nr 3 – projekt umowy.
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