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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza
do składania ofert na przegląd automatyki i BMS systemu podczyszczalni ścieków
w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej
poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przegląd automatyki będzie obejmował sprawdzenie wszystkich urządzeń automatyki ujętych
w projekcie automatyki, w szczególności:
- czujniki temperatury
- czujniki ciśnienia
- czujniki poziomu
- przetworniki pomiarowe
- siłowniki zaworów i klap
- układy sterowania VAV
- inne elementy wykonawcze
- kontrola aparatury elektrycznej w szafie sterującej
Ponadto sprawdzenie będzie obejmować:
- działanie serwera BMS
- działanie sterownika PLC wraz z modułami
- działanie panelu operatorskiego
Podczas przeglądu muszą zostać wykonane kopie baz danych systemu BMS.
Płatność – min. 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) zaproszeniu do złożenia oferty,
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

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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b) w ofercie Wykonawcy,
Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena – 100%
Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego
przedmiotem zamówienia i musi zawierać wszystkie koszty. Ceny musza być podane w złotych
polskich. Cena podana w ofercie stanowić będzie podstawę oceny ofert w kryterium cena.
Osoby do kontaktu z wykonawcami w sprawach formalnych: Anna Kasprzak – tel. 081/889 33
50, adres e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl , przetargi@piwet.pulawy.pl
Wyjaśnienia dotyczące 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 lub faksem.
Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty/unieważnienie postępowania:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- została złożona po upływie terminu składania ofert,
- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu
zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego,
- wykonawca, który złożył ofertę nie spełnia warunków udziału w postepowaniu,
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta,
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
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;
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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.
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.
Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 05.02.2021 r., godz. 14.00
Sposób składania ofert: ofertę należy przesłać (2 sposoby do wyboru):
1/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl ,
przetargi@piwet.pulawy.pl
2/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na przegląd automatyki i
BMS systemu podczyszczalni ścieków, znak sprawy DZ-220/19/21”.
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