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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia na dostawę filtrów
znak sprawy Dz-2501/117/20

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
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DZ-2501/117/20

2020.05.20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, zaprasza do złożenia oferty cenowej
na dostawę filtrów 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:

lp.

1
2
3
4
5
6
7

nazwa

jedn.
miary

Dostawa filtrów
Filtr MXLA 457x610x90 mm ( firma: Camfil)
Filtr MDLA-GW-1525x610x66-1PU ( firma: Camfil)
Filtr MD50A33-2GW-457x610x66-1PU ( firma: Camfil
Filtr MXLA 1219x610x90 ( firma: Camfil)
Filtr MDLA-GW-1830x610x66-1PU ( firma: Camfil)
Filtr MD50A33-2GW 457x762x66-1PU ( firma: Camfil)
Filtr 82200029 3326.01.02 013223 ( firma: Camfil)

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

ilość

1
1
1
1
2
2
36

Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące.
Wyjaśnienia z postępowania DZ-2501/86/20 odnoszące się do wymaganych przez Zamawiającego filtrów:
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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PYTANIE 1:
 Filtry których nazwa zaczyna się na MD5014 mają od pewnego momentu inną głębokość 66 =>
69 mm. Proszę o sprawdzenie czy 3 mm grubszy filtr nie będzie stanowił problemu
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza grubszy filtr o głębokości do 69 mm.
PYTANIE 2:
 Proszę o sprawdzenie również położenia uszczelki dla filtrów z pozycji 1 i 4.
ODPOWIEDŹ:
Pozycja 1 i 4 – uszczelka z obu stron.
5. INFORMACJA O MOŻLIOWŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia – do 6 tygodni 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.
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. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
11. KRYTERIA OCENY OFERT Kryteria oceny ofert/wyboru oferty najkorzystniejszej:
–cena –100%,
12. WARUNKI PLATNOŚCI

Strona 2/4

Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, dostarczonej wraz z realizowanym zamówieniem.
Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od dnia prawidłowego wystawienia faktury VAT.
13. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została przesłana po upływie terminu składania ofert.
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia
przedstawionemu przez Zamawiającego.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej
oferty.
15. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 27.05.2020 r., godz. 12.00
Sposób składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie z
dopiskiem: „Oferta na dostawę filtrów DZ-2501/117/20. Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
lub złożyć osobiście w Kancelarii PIWet-PIB w Puławach.
XVI. Załączniki:
1) Załącznik nr 1- formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – formularz cenowy
3) Załącznik nr 3 – wzór umowy

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;
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−

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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