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ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowanie zostało upublicznione na stronie internetowej zamawiającego:
www.piwet.pulawy.pl oraz na platformie zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do
składania oferty cenowej na wymianę membrany osuszającej w generatorze gazów do
spektrometrów mas model generator NMZA-230V - numer seryjny J3-12-02
.
Dodatkowe informacje:
Wymieniana część musi być oryginalna i fabrycznie nowa.
Potwierdzeniem realizacji usługi będzie protokół z wykonanej usługi.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie konserwacji aparatury oferowanej
przez Peak Scientific lub inżynier serwisowy wykonujący usługę będzie posiadał stosowne
doświadczenie i wiedzę tym obszarze.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej - cena - 100%.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk - tel. 081/889 31 00,
Ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy wg załączonego druku,
Należy przesłać nie później niż do dnia 01.10.2020 r. do godz. 10.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy.
Zamawiający informuję że wykonawcy mogą złożyć ofertę za pośrednictwem platformy
zakupowej
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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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 praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ
- złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga rejestracji na platformie
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Zamawiającego
pod
adresem:
https://piwet.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl
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- wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postepowania” zostanie przekierowany do
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie” zarejestruj się”
- rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, w związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.
- po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
- wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.
- potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „oferta złożona
poprawnie”.
- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.
- po zapisaniu, plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy
plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.
- wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do
momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego
- wykonawca może samodzielnie wycofać złożona przez siebie ofertę. W tym celu w
zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”
- po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
- nr infolinii dla Wykonawców +48 (22) 25 72 223, dostępna w dni robocze w godz. 09:00 17:00, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
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