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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na dostawę i wymianę filtrów.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana filtrów w systemie oczyszczania spalin
w spalarni odpadów.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć filtry i wymienić filtry
w instalacji.
Wymagania dot. filtrów:
Liczba filtrów: 56 szt.
Opis i wymagania dotyczące filtrów:
• materiał - teflon na podbudowie z włókniny (najwyższa jakość)
• długość - L 2060 mm
• średnica worka - 160 mm
• materiał PTFE 780 g/m2
• ciśnienie strzepywania worka - 6 barów,
• nie znana jest średnica przylgi (kołnierz worka z metalową elastyczną opaską)
Dodatkowo filtr musi charakteryzować się:
wysoką skutecznością filtracji,
niskimi oporami przepływu,
wysoką wydajnością procesu filtracji,
wysoką odpornością mechaniczną, termiczną i chemiczną,
długim okresem użytkowania.

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
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Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Wymagania dot. wymiany filtrów
• Wymiana filtrów będzie obejmować demontaż starych filtrów a następnie montaż nowych
filtrów workowych. Stare filtry zostaną zutylizowany przez Zamawiającego.
• Wymiana filtrów musi być zakończona sprawdzeniem szczelności metodą UV.
• Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
UWAGA: Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej.

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 umowie (projekt
umowy jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia), niniejszym zaproszeniu do złożenia
oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia (dostawa + wymiana) – do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać zdolność finansową i techniczną do wykonania zamówienia oraz
dysponować osobami zdolnymi do wykonani 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).
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
umowy (projekt umowy jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia) i obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. 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 okresach gwarancji – formularz oferty stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
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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 e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w drogą elektroniczną za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
mgr Anna Kasprzak – tel.: (81) 889 32 28, e-mail: anna.kasprzak@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 – 80%
termin wykonania zamówienia – 20%
kryterium „cena”:
a)

znaczenie kryterium - 80 %

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
Pod kryterium cena rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania
zamówienia. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena oferty brutto w złotych
polskich, na którą składa się cena netto powiększona o podatek VAT, nie prowadzi się
negocjacji ws. ceny.
W kryterium cena oferty brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cena najkorzystniejszej oferty
……………………………………. x 80% x 100 pkt. = liczba punktów
Cena oferty badanej
kryterium „termin wykonania zamówienia”:
a)

znaczenie kryterium – 20%

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „termin wykonania zamówienia”:
Termin wykonania zamówienia ma być nie dłuższy niż 14 dni.
Ocena oferty zgodnie z tym kryterium odbywała się będzie wg zasad:
Termin wykonania zamówienia – do 7 dni od dnia zawarcia umowy – 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – od 8 do 10 dni od dnia zawarcia umowy – 10 pkt
Termin wykonania zamówienia – od 11 do 14 dni od dnia zawarcia umowy – 0 pkt
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.
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- 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, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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.

**

Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 16.11.2020 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
2/ pocztą na adres:
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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę i wymianę
filtrów, znak sprawy DZ-2501/305/20”.

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.
Załączniki do zaproszenia:
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – projekt umowy
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