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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na wykonanie badań emisyjnych.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 tej
ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej
równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”
•

Termin realizacji zamówienia: ok. 28 czerwca 2018 r.

•

Wymagania:
1. Badania należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony
Środowiska (Dz.U. z 2018 r poz. 9)
2. Badania muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację,
z wykorzystaniem metod akredytowanych.

•

Zakres usługi – badania emisyjne w zakresie:
pył ogółem
tlenek azotu
dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
dwutlenek siarki
tlenek węgla
substancje organiczne w postaci par lub gazów wyrażone jako całkowity węgiel
organiczny (TOC)
7. chlorowodór
8. fluorowodór
9. metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal: kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów,
chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad, cyna.
10. 10 dioksyny i furany
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3.
4.
5.
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al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
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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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Kryterium oceny ofert:
Cena brutto – 100%
Do oferty proszę dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub dokument potwierdzający
prawo do reprezentowania firmy.
Ofertę należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl , przetargi@piwet.pulawy.pl
2/ faksem: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na wykonanie badań
emisyjnych”
nie później niż do dnia 29.05.2018 r., do godziny 12:00.
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