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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Laboratoryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej
na dostawę zamrażarki i chłodziarko-zamrażarek do siedziby PIWet-PIB w Puławach.
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 3350, e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia
oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Zadanie nr 1
Chłodziarko-zamrażarka 2 szt.
LIEBHERR CNP 4813 No Frost (nr kat.:4016803039495) lub urządzenie równoważne – spełniające parametry
opisane poniżej:
Parametr

Opis parametru

Rodzaj urządzenia

Chłodziarko-zamrażarka, stojąca

Kolor

biała

Pojemność użytkowa komory chłodziarki

243 L ± 10%

Pojemność użytkowa komory zamrażarki

Nie mniejsza niż 95 L

Wymiary zewnętrzne (wys. x głęb. x szer.)

200 cm x
wymiaru)

65 cm x 60 cm ± 5% (dla każdego

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Waga bez wyposażenia

75 kg ± 5%
NoFrost;

System chłodzenia
2 oddzielne obiegi chłodnicze
Zużycie energii

0,4 kWh na dobę ± 10%

Zasilanie

230 V; 50 Hz

Panel sterowania i funkcje

Półki, Szuflady

Dodatkowe wymagania



Sterowanie: Cyfrowy wskaźnik temperatury



Wskaźnik temperatury- Komora chłodnicza i
zamrażania



Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i
akustyczna



Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora
chłodnicza akustyczny



Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora
zamrażania akustyczny



Funkcja SuperFrost sterowana czasowo

3 regulowane półki ze stali nierdzewnej o nośności nie
mniejszej niż 55 kg


Urządzenie fabrycznie nowe



Rok produkcji 2018 lub 2019



Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie
minimum 24 miesięcy

Zadanie nr 2
Zamrażarka 1 szt.
LIEBHERR GNPes 4355-20 No Frost (nr kat.:4016803174165) lub urządzenie równoważne – spełniające
parametry opisane poniżej:
Parametr

Opis parametru

Rodzaj urządzenia

Zamrażarka, stojąca

Kolor

biała

Pojemność użytkowa całkowita

270 L ± 5%

Wymiary zewnętrzne (wys. x głęb. x szer.)

185 cm x
wymiaru)

Waga bez wyposażenia

80 kg ± 5%

System chłodzenia

NoFrost

Min. zakres temperatury

-9˚C - -30˚C
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65 cm x 60 cm ± 5% (dla każdego

Klasa efektywności energetycznej

A+++

Zużycie energii

0,4 kWh na dobę ± 10%

Zasilanie

230 V; 50 Hz

Panel sterowania i funkcje

Półki, Szuflady



Sterowanie
-Wyświetlacz
dotykowy,
kolorowy ze sterowaniem elektronicznym



Wskaźnik temperatury- Zamrażarka



Awaria: Sygnał ostrzegawczy- optyczna i
akustyczna



Ekran FrostControl



Alarm drzwi- wizualny i akustyczny



Funkcja SuperFrost- z regulacją w zależności
od ilości

7 szuflad na rolkach wysuwanych

Dodatkowe wymagania



Urządzenie fabrycznie nowe



Rok produkcji 2018 lub 2019



Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie
minimum 24 miesięcy

5. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez pracowników Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Zamówienia będą wysyłane faksem lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
7. INFORMACJA O OŚWIADCZENIA ICH DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający koszty dostawy asortymentu do PIWet-PIB
w Puławach, al. Partyzantów 57 (załącznik nr 1),
2) karta katalogowa lub inny dokument zawierający opis oferowanych produktów,
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, lub inny dokument, z którego wynika prawo do
reprezentowania Wykonawcy (CEDIG, KRS).
8. 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,
 faksem (81 889 3350, 81 886 2595),
 pocztą, przesyłką kurierską,
 osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
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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.
9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Anna Bogusz – Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
tel. 81 889 3228
10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Anna.Bogusz@piwet.pulawy.pl.
Ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2019 r. do godziny 10:00.

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;
 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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