PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Wasze pismo z dnia:

Znak:

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Nasz znak:

Data:

DZ-2501/80/19/1

2019-04-15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej
na sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz
przeglądów technicznych pojazdów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

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 3228, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl lub
przetargi@piwet.pulawy.pl
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań
technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz przeglądów technicznych pojazdów należących do PIWetPIB w Puławach przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Przez pojęcie okresowego badania technicznego rozumie się obowiązkowe badanie techniczne pojazdu,
przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 776)
Przez pojęcie przeglądu technicznego należy rozumieć okresowy przegląd po przejechaniu przez pojazd
określonej liczby kilometrów, zgodnie z książką serwisową pojazdu. Przegląd ma na celu zdiagnozowanie
auta i zidentyfikowanie usterek oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych wskazanych w formularzu
cenowym (rubryka „Serwis w ramach przeglądu technicznego”), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
W przypadku gdy podczas przeglądu okaże się, że pojazd wymaga naprawy, a ostateczna cena przeglądu
przekroczy cenę zadeklarowaną w formularzu cenowym, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym
Zamawiającego, przedstawiając odpowiednią kalkulację. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Przegląd techniczny obejmuje w szczególności następujące czynności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

kontrola wszystkich elementów oświetlenia,
kontrola poziomu wszystkich płynów eksploatacyjnych,
sprawdzenie stanu i naładowania akumulatora przyrządem MIDTRONIC,
diagnostyka modułów elektronicznych - urządzeniem clip,
sprawdzenie działania ostrzegawczych lampek kontrolnych na tab. wskaźników,
kontrola zużycia bieżnika i ciśnienia w oponach,
kontrola zawieszenia (luzów, stanu obręczy kół),
sprawdzenie układu wydechowego,
sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego i powłoki lakierniczej,
kontrola układu hamulcowego i zużycia klocków hamulcowych,
kontrola amortyzatorów,
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12) ustawienie przebiegu do następnego przeglądu (inspekcja).
13) naklejenie etykiety przeglądowej z wykazem czynności, datą wykonania i rodzajem oleju.
Wymaga się, aby Wykonawca był wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów, prowadzonego przez Starostę.
Wymaga się, aby Wykonawca posiadał swoją siedzibę w Puławach.
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączone formularze:
 załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
 załącznik nr 2 – formularz cenowy;
 załącznik nr 3 – wykaz pojazdów.
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1) oraz formularz cenowy (załącznik 2). Ofertę
należy przygotować uwzględniając jedno lub wszystkie zadanie, wyszczególnione w formularzu cenowym
(załącznik nr 2).
W formularzu cenowym (załącznik nr 2), w rubryce „Serwis w ramach przeglądu technicznego”,
Wykonawca wyceni oddzielnie usługę wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz poda koszt
materiałów eksploatacyjnych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców, prowadzących stacje kontroli
pojazdów, prowadzonego przez Starostę.
4.

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia
oferty wraz z załącznikami oraz w ofercie Wykonawcy.

5.

INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE
ZADANIA:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Usługa będzie realizowana na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy
będzie uzgodnienie dokładnego terminu wykonania usługi z Działem Technicznym PIWet-PIB, jednak nie
później niż w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia.

7.

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 do negocjacji,
faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
pocztą, przesyłką kurierską,
osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.

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.
8.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
9. Anna Olejarczyk: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228, faks 81 889 3350.

10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej.
Ofertę należy złożyć do dnia 25.04.2019 r. do godziny 14:00.
11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1)
2)
3)
4)

załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
załącznik nr 2 – formularz cenowy;
załącznik nr 3 – wykaz pojazdów;
załącznik nr 4 – projekt umowy.

12. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
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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.

**
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