PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
na instalację systemu biometrycznego
znak sprawy DZ-2501/176/20

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:
DZ-2501/176/20

Data:
2020.07.27

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na usługę instalacji systemu biometrycznego w śluzach damskiej i męskiej zlokalizowanych
w Zwierzętarni ACL3
upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania ofert na usługę:
• Instalacja systemu biometrycznego w śluzach damskiej i męskiej zlokalizowanych

w Zwierzętarni ACL3
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 uPZP z pominięciem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z
obowiązującym w Instytucie Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej
równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit e i pkt 8a ustawy
Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy. tel.: (81) 889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
Wymagania stawiane wykonawcy:
Wykonawca musi dysponować i wyznaczyć do realizacji zamówienia osoby, które odbyły szkolenie
pozwalające na pracę z urządzeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Opis przygotowania oferty/Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę brutto z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy).
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Niedopuszczalne jest podawanie cen
ofert w innych walutach.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianom.
Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Oferta zawierająca cenę i informację o terminie wykonania zamówienia.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
- w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
- faksem na nr (81) 889 3350,
2. 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.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Anna Olejarczyk – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert:
– cena –100 %,
Okres gwarancji:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wynoszącej co najmniej 6 miesięcy.
Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przesłać faksem na nr faksu wskazane w zaproszeniu do złożenia oferty lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. Ofertę należy złożyć do dnia
30.07.2020 r. do godziny 14:00.
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 **;
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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.

**
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