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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Laboratoryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty
cenowej
na dostawę materiałów do hodowli i eutanazji gryzoni do siedziby PIWet-PIB w Puławach.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 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:
a) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.

Kompletny system do eutanazji EasyBox do klatki typ III ( firma: AnimaLab 1 szt.
nr kat.: 1301160 PL)
Parametr
Wydajność systemu

Opis parametru
kompatybilność z klatką typ III

Przepływ gazów

dostosowany do objętości klatki

Zasilanie

Zasilanie: 24 VDC - 1A

Wejście CO2

1 - 5 Bar (15 - 70 PSI)

Akcesoria

jednorazowy
CO2

Cartridge

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Przepisy prawne
Dodatkowe wymagania

zgodne z 2010/63/UE
Urządzenie fabrycznie
produkcji 2017

nowe;

rok

2.

Jednorazowy Cartridge absorbujący CO2 ( firma: AnimaLab nr kat.: 1301655
PL)

1 szt.

3.

Klatka typ III PC UNO ( firma: UNO Roestvaststaal BV nr kat.: 031200125)

3 szt.

4.

Pokrywa ze stali nierdzewnej do klatki typ III (zintegrowany dzielnik) UNO (
firma: UNO Roestvaststaal BV nr kat.: 030100240)

3 szt.

5.

Klatka typ IIL PC UNO ( firma: UNO Roestvaststaal BV nr kat.: 031200200) 20 szt.
–

6.

Pokrywa ze stali nierdzewnej do klatki typ IIL. UNO (IILS) ( firma: UNO 20 szt.
Roestvaststaal BV nr kat.: 030100375)

7.

Butelka 250 ml UNO wraz z silikonową uszczelką ( firma: UNO 30 szt.
Roestvaststaal BV nr kat.: 051200532)

8.

Kapsel 25 mm. UNO ( firma: UNO Roestvaststaal BV nr kat.: 050100347)

9.

Pokrywa ze stali nierdzewnej do klatki typ III (zintegrowany dzielnik) UNO ( 10 szt.
firma: UNO Roestvaststaal BV nr kat.: 030100240

10.

Klatka typ III PC UNO ( firma: UNO Roestvaststaal BV nr kat.: 031200125)

30 szt.

10 szt.

b) Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na produkty równoważne.
c) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
d) Wymagana pełna gwarancja producenta.
e) Oferowane produkty powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie
powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami
utrzymywanymi w ośrodku ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2139).
5. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY/OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować
całość zamówienia.
b)

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

c) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie
cen ofert w innych walutach.
d) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
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e) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.

przedmiotu

f) Cena podana w formularzu ofertowym stanowić będzie podstawę oceny ofert.
6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – do 15 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia przez
pracowników Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Zamówienia będą wysyłane faksem lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

ICH

DOKUMENTACH,

JAKIE

MUSZĄ

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający koszty dostawy asortymentu do
PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57 (załącznik nr 1),
2) karta katalogowa lub inny dokument zawierający opis oferowanych produktów,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika
prawo do reprezentowania Wykonawcy (CEDIG, KRS).
8. KRYTERIA OCENY OFERT/WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
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.
9. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zamawiający dokona zapłaty należności w ciągu 21 dni od otrzymania oryginału faktury prawidłowo
wystawionej po odbiorze oferowanego sprzętu.
10. ODRZUCENIE OFERT:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została przesłana po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
11. 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.
12. 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,
 faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
 pocztą, przesyłką kurierską,
 osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
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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.
13. WSKAZANIE
WYKONAWCAMI:

OSÓB

UPRAWNIONYCH

DO

POROZUMIEWANIA

SIĘ

Z

Anna Śwital – Anna.Swital@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
14. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 21.02.2018 r., godz. 11:00
Sposób składania ofert: ofertę należy złożyć lub przesłać Zamawiającemu w zaklejonej kopercie z
oznaczeniem: „Oferta na dostawę materiałów do hodowli i eutanazji zwierząt. Znak sprawy DZ2501/55/18”.
15. ZAŁĄCZNIKI
1.
Formularz oferty
2.
Projekt umowy
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