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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na usługę wzorcowania wzorców masy.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Miejsce wykonywania usługi – w siedzibie Wykonawcy. Wzorce masy będą wysyłane na
koszt PIWet-PIB.
Termin realizacji zamówienia (czas obowiązywania umowy) – do końca 2019 r., zgodnie
z harmonogramem podanym w załączniku nr 1.
Usługa będzie realizowana sukcesywnie do końca 2018 r., na podstawie zleceń przesyłanych
do Wykonawcy przez pracownika Działu Technicznego PIWet-PIB.
Szczegółowy wykaz wzorców masy podlegających wzorcowaniu zawiera załącznik 1
– formularz cenowy oferty.
Zamawiający zastrzega, że liczba wzorców masy zgłoszonych w zleceniach do wzorcowania
może być mniejsza niż wynika to z załącznika nr 1.
Wymagania dot. Wykonawcy:
Wykonawcy usług związanych z wzorcowaniem wyposażenia pomiarowego muszą wykazać
się posiadaniem aktualnego dokumentu potwierdzającego ich kompetencje oraz
gwarantującego zapewnienie spójności pomiarowej (krajowe instytucje metrologiczne – NIM
(National Metrology Institute), albo Instytuty Desygnowane – DI (Designated Institutes)
będące depozytariuszami wzorców państwowych, będące sygnatariuszami porozumienia CIPM
MRA albo laboratoria wzorcujące akredytowane przez sygnatariuszy porozumień EA MLA lub
ILAC MRA).
Obowiązki Wykonawcy:
Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając
świadectwo wzorcowania w języku polskim, zgodne ze wzorem dostępnym na stronie
internetowej PCA.
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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Wymagania dot. zdolności pomiarowej CMC, jaką muszą mieć w zakresach swoich
akredytacji laboratoria wzorcujące: najmniejsza niepewność pomiaru jaką może osiągnąć
laboratorium w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania musi być równa wartości
wskazanej w załączniku nr 1 lub od niej mniejsza.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena,
- zgodność zdolności pomiarowej CMC z wymaganiami Zamawiającego.
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.

**

Ofertę zawierającą:
- wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1,
- wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2,
- informację o nr posiadanego certyfikatu akredytacji wraz ze skanem zakresu akredytacji
laboratorium wzorcującego,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
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należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
2/ faks: 081 889 33 50
3/ poczta na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na usługę wzorcowania
wzorców masy”.
nie później niż do dnia 07.02.2019 r. do godz. 12.00
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