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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Laboratoryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej na
sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3 oraz prowadzenie dokumentacji związanej
z badaniami, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w spalarni, znajdującej się w siedzibie
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, podanym w punkcie 4.
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). Postępowanie
prowadzone jest na podstawie par. 8 pkt. C) Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej
równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki.
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:
Procedura QAL 3 ma na celu ciągły nadzór nad wskazaniami AMS i wykazanie wymaganej jakości wyników
pomiarowych w trakcie normalnej pracy systemy AMS.
Badania QAL 3 muszą być prowadzone zgodnie z Normą PN-EN 14181:2015 oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
Czynności w ramach comiesięcznych badań QAL 3:
 okresowe sprawdzenie punktu zerowego oraz kontrolnego dla systemu AMS,
 ocena uzyskanych wyników w oparciu o kontrolne wykresy (karty kontrolne Shewharta lub CUSUM),
 regulacja punktu zerowego i zakresu lub konserwacja systemu AMS, w zależności od wyników
przeprowadzonej oceny,
 nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i prowadzenie zapisów,
 kompletowanie i aktualizowanie dokumentacji AMS,
 kontrola pracy AMS w ważnym zakresie kalibracji.
Usługa obejmuje sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badan QAL3 oraz prowadzenie dokumentacji
związanej z badaniami przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (12 badań w okresie obowiązywania
umowy).
W spalarni PIWet-PIB zainstalowany jest monitoring spalin prod. OPSIS.
Zamawiający informuje o możliwości wglądu do szczegółowych danych analizatorów oraz wizji lokalnej. W celu
ustalenia terminu wizji lokalnej, należy kontaktować się z Panem Adrianem Skorupskim – tel. 81 889 3338,
kom. 661 551 107, e-mail: adrian.skorupski@piwet.pulawy.pl.
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
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5. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia
oferty oraz w ofercie Wykonawcy. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, zgodnie z projektem,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
6. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Usługa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dokładny termin comiesięcznych
badań QAL3 każdorazowo będzie ustalany w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie do
przekazania dokumentacji związanej z badaniami QAL3, a w szczególności raportów z badań, w terminie do 14
dni od daty przeprowadzenia comiesięcznych badań QAL3.
8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika prawo do
reprezentowania Wykonawcy.
9. 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.
10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Anna Bogusz – anna.bogusz@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228
11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzanie badań QAL3 DZ-2501/179/19. Nie otwierać przed upływem terminu
składania ofert” lub złożyć osobiście w Kancelarii PIWet-PIB w Puławach. Ofertę należy złożyć do dnia
12.09.2019 r. do godziny 12:00.

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;
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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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