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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na dostarczenie 600 zestawów do monitorowania występowania
zakażeń Salmonella.
W skład zestawu wchodzą:
Na dnie kartonu „skład zestawu”:
1. okładziny jałowe na buty (wykonane z włókniny) – 2 pary
2. ochraniacze na obuwie - 1 para (wysokie do kolan z gumką, wytrzymałe)
3. płyn fizjologiczny 10 ml – 8 szt.
4. Rękawice z folii HDPE krótkie– 2 pary
5. Woreczki sterylne na pobrane próbki – 2 szt. (wymiary woreczków około 30 x 19 cm,
powinna być możliwość zamykania woreczków).
6. Etykiety do oznaczania woreczków z próbkami – 2 szt. (etykiety samoprzylepne - będą
naklejane na woreczki z próbkami. Wymiary etykiet - w przybliżeniu (8 cm x 4 cm).
Zestaw zapakowany będzie w karton z adresem Instytutu. Karton musi być ochronny i
wytrzymały, sztywny, wykonany ze sztywnej grubej tektury. Sposób oznakowania kartonu
zostanie przekazany Wykonawcy wybranemu, z którym Zamawiający podpisze umowę.
Produkty powinny być wytrzymałe.
Inne warunki związane z realizacja zamówienia:
Wszystkie materiały wchodzące w skład zestawu powinny być fabrycznie nowe,
pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać gwarancję przydatności do użycia zgodną z
wymogami dla danego produktu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przed dokonaniem wyboru oferty do wezwania
wykonawcy w celu dostarczenia próbnego pojedynczego zestawu w celu oceny jego jakości i
wytrzymałości.
Zestawy wysyłane będą na adres Zamawiającego.
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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Dostarczenie zestawów powinno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach 7-14.
Termin realizacji zamówienia – do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Płatność nastąpi w terminie nie później niż 30 dni po dostarczeniu zestawów.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer – tel. 081/889 31 00,
Kryteria wyboru oferty – cena 100%
Ofertę zawierającą:
cenę zestawu uwzględniającą koszty produktów, opakowania, oznakowania oraz wysyłki,
Oraz pozostałe dane wynikające z formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego należy przesłać nie później niż do dnia 06.02.2019 r. do godz. 12.00
na adres: Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy lub mail’em: przetargi@piwet.pulawy.pl
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.

− ______________________
−
−

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
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.
* Wyjaśnienie:

** Wyjaśnienie:
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