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ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie zostało upublicznione na stronie internetowej zamawiającego:
www.piwet.pulawy.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na usługę pobrania próbek w ramach projektu Biopigee.
Opis ogólny: CPV: 71900000-7 Usługi laboratoryjne
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek kału w ramach projektu Biopigee
Liczba gospodarstw: 12 gospodarstw
W fermie powinno być minimum 600 zwierząt
Rodzaj fermy: tuczarnie, fermy w cyklu zamkniętym
Zakres czynności do wykonania w ramach zlecenia usługi:
 Zebranie 200 próbek kału z każdego gospodarstwa ze szczegółowym opisem
miejsca pochodzenia próbek (nr budynku nr kojca, wieku zwierząt, szacowanej liczby
zwierząt w kojcu).
 Wypełnienie kwestionariusza badań sporządzonego przez konsorcjantów EU w
ramach projektu Biopigee.
 Próbki należy oznaczyć tak, aby możliwa była ich późniejsza identyfikacja.
 Dyspozycyjność w przypadku konsultacji wypełnionego kwestionariusza badań.
Ceną jednostkową w ramach jednego gospodarstwa jest pobranie próbek kału z ich
szczegółowym opisem zawierającym:
1.
Od jakich zwierząt zostały pobrane (lochy, maciory, tuczniki)
2.
Gdzie zlokalizowane są zwierzęta na terenie fermy (nr budynku i kojca z którego
pobrano materiał biologiczny)
3.
Szacowanej liczby zwierząt w kojcu
4.
Indywidualny kod gospodarstwa umożliwiający późniejszą identyfikację próbek
oraz wypełnionym kwestionariuszem zawierającym 100 szczegółowych pytań
dotyczących danych produkcyjnych, znajomości technologii produkcji oraz
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prowadzonych na fermie działań bioasekuracyjnych oraz przestrzeganych zasad
bioasekuracji.
W cenie musi być uwzględniony transport próbek do PIWet-PIB.
Fakturowanie musi odbywać się po wykonaniu powyższych czynności w danym
gospodarstwie.
Termin realizacji zamówienia:
Próbki muszą być pobrane najpóźniej do końca czerwca 2021 r., tygodniowo do PIWet-PIB
można przesłać maksymalnie z 3 ferm.
Pozostałe warunki postępowania:
1. Wykonawca składając ofertę musi udokumentować kwalifikacje lekarza pobierający
próbki do badań: wykwalifikowany lekarz weterynarii posiadający wiedzę z zakresu
chorób trzody chlewnej - specjalista chorób trzody chlewnej.
2. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Agata Olejarczyk – e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
Wyjaśnienia udzielane są wyłącznie na wniosek wysłany mail’em na adres wskazany
powyżej. Treść wyjaśnień zamieszczana będzie na stronie internetowej Zamawiającego.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku
VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia.
Kryterium oceny ofert:
Cena:
Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = --------------------------------------------------------- x

100 punktów

wartość oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie
może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
otrzymujące taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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Ofertę zawierającą:
 wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
 udokumentowane kwalifikacje lekarza pobierający próbki do badań
należy przesłać nie później niż do dnia 31.05.2021 r. do godz. 13.00 (3 sposoby do
wyboru):
1/ e-mail: anna.olejarczyk@piwet.pulawy.pl
2/ faks: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na usługę pobrania próbek
w ramach projektu Biopigee”.
Szczegółowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „BAZA WIEDZY”
– Instrukcja dla Wykonawcy oraz poniżej w Ogólnych zasadach korzystania z platformy
zakupowej.
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
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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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