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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania
ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I. Opis przedmiotu zamówienia.
zadanie nr 1
1)
1,3-diaminopropane dihydrochloride ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: D23807-5G) liczba
opakowań:
1
2)
Kadaweryny dichlorowodorek ~98% , op./5g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: C8561-5G),
liczba opakowań: 1
3)
Tryptaminy chlorowodorek 99%, op./5g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: 246557), liczba
opakowań:
1
4) 2-fenyloetyloaminy chlorowodorek > 98%, op./25g ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: P6513, liczba
opakowań:
1
5) Spermine tetrahydrochloridae S2876-1G ( firma: Sigma-Aldrich)

1 g, ilość: 1

6) Spermidine trihydrochloridae S2501-1G ( firma: sigma-Aldrich)

1g , ilość: 1

zadanie nr 2
1) Carbofuran-3-hydroxy-(2,2-dimethyl-d6), analytical standard, 5 mg ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.:
89936-5MG) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla
RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1
2) Carbofuran-3-keto, analytical standard, 10 mg ( firma: Sigma-Aldrich International GmbH nr kat.:
37895-10MG-R) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat
dla RM i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy,
liczba opakowań: 1
3) Carbofuran, analytical standard, 250 mg ( firma: Sigma-Aldrich International GmbH nr kat.: 32056250MG) RMP winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM
i CRM. Data ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1
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4) Carbofuran-d3, analytical standard, 10 mg ( nr kat.: 34019-10MG-R) RMP winien posiadać
akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data ważności
minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1
5) Carbofuran-3-hydroxy, reference material, 10 mg ( firma: Supelco nr kat.: 43603-10MG) RMP
winien posiadać akredytację ISO 17034. Należy dostarczyć/udostępnić certyfikat dla RM i CRM. Data
ważności minimum 12 miesięcy, liczba opakowań: 1
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy. tel.: 81/ 889 33 50.
IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych
V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w terminie do 10 dni roboczych. Dostawa w godzinach 7.00 do 14.00.
VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.
VII. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.
b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dane Wykonawcy, ceny jednostkowe netto oraz
wartość netto i brutto poszczególnych zadań, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz
informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
c) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za
cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z
realizacją zamówienia (m.in. np. transport z ubezpieczeniem, ewentualny transport w suchym lodzie),
zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy.
d) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca składa kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres e-mail agnieszka.lisica@piwet.pulawy.pl ,
b) pocztą, przesyłką kurierską,
c) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną. Jeżeli zaś wskazany sposób
komunikacji będzie niemożliwy, Zamawiający będzie przesyłał informacje, zawiadomienia i
oświadczenia na adres, wskazany w ofercie.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Agnieszka Lisica – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: agnieszka.lisica@piwet.pulawy.pl
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XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się
będzie drogą elektroniczną.
XII. Kryteria oceny ofert:
Cena
XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożą żądanych przez
Zamawiającego wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIV. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- zostanie złożona po upływie terminu składania ofert
- jej treść nie będzie odpowiadała treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
- postępowanie obarczone jest błędem.
XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
miejsce składania ofert: PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
termin składania ofert: do 24.08.2021 r., do godz. 10:00
sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail agnieszka.lisica@piwet.pulawy.pl
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 **;
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− 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.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział
w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z
podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
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