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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania
ofert na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym
Instytucie Badawczym w Puławach o następującej tematyce:

„System zarządzania według znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”
Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu w siedzibie PIWet-PIB w Puławach jednodniowego szkolenia
dotyczącego wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ich interpretacji.
Uczestnikami szkolenia będą Kierownicy komórek organizacyjnych, osoby pełniące w nich funkcje kierowników
ds. jakości i kierowników ds. technicznych oraz pracownicy Działu Zarządzania Jakością i Akredytacji.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin.
Liczba uczestników: około 96 osób.
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie powinno zostać zrealizowane w
terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz uzgodnionym z Wykonawcą, przy czym wybrany Wykonawca
zostanie powiadomiony o terminie szkolenia najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest do:


przeprowadzenia szkolenia w uzgodnionym terminie (w okresie od 02.01.23019 r. do 20.01.2019 r.),



zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia,



wydania dokumentu, potwierdzającego ukończenie szkolenia – certyfikatu, zaświadczenia, na
podstawie listy przekazanej przez PIWet-PIB.

Wymagania wobec wykonawcy:
 Wykonawca powinien być trenerem-praktykiem doświadczonym we wdrażaniu i utrzymywaniu
systemów zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025.
 Wykonawca powinien wykazać znajomość normy ISO/IEC 17025:2018-02.
 Mile widziane jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji kierownika ds. jakości w akredytowanym
laboratorium naukowo-badawczym.
I.

Tryb udzielenia zamówienia:

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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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 2018 r. poz. 1986) oraz zgodnie z obowiązującym w
Instytucie Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro
oraz zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit e i pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych).
II.
Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. tel.: (81)
889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:

III.

Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia
oferty oraz ofercie Wykonawcy.
IV.
Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto/brutto z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen ofert w
innych walutach.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.

Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

przedmiotu zamówienia. Cena

Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

V.
1)
2)

3)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1).
wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji szkolenia (prowadzący szkolenie) wraz z
informacjami dot. ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,
program szkolenia.

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.
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.
VI.

VII.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Anna Olejarczyk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
VIII.
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
IX.

Kryteria oceny ofert:

–cena –100 %,
X.

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.
XI.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta;
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- 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.
XII.
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 niniejszym postępowaniem;

odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;

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 Wykonawca 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.
**
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.

−

XIII. Termin i forma składania ofert:
Termin składania ofert: do dnia 27.11.2018 r., godz. 13.00
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
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