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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów
pomocniczych z podziałem na części.
Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy. tel.: (81) 889 31 00, fax.: (81) 889 33 50.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 z pominięciem przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), a przy
zastosowaniu „Regulaminu dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości
poniżej 130.000,00 zł”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne części zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38000000-5 – sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego
33696500-0 – odczynniki laboratoryjne
Termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 14.00
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
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
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2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane
produkty.
3. W przypadku gdy wartość wybranej oferty na daną część postępowania wyniesie co
najmniej 20 000 zł, z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, której projekt sanowi
załącznik nr 2 do niemniejszego zapytania.
Płatność: 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Opis przygotowania oferty/ Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
2) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego
ofertę, ceny jednostkowe netto oraz wartość netto i brutto całej oferty, termin realizacji
zamówienia, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
3) Oferta musi być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu
zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie
elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności: wszystkie koszty
Wykonawcy realizacji zamówienia (m.in. transport z ubezpieczeniem, transport w suchym
lodzie), zysk Wykonawcy, podatki, opłaty oraz ewentualne pozostałe elementy. Ustalona
wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
4) Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, że
wymienione odczynniki i materiały są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań
naukowych. Mają one kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu
wymaganych odczynników zostały zwalidowane metody badawcze w ramach, których
prowadzone są badania. Według opracowanej metodyki konieczne jest dokończenie badań
z zachowaniem identycznych parametrów, czyli przy użyciu tych samych odczynników. W
przypadku użycia produktu równoważnego otrzymane wyniki nie będą mogły zostać
wykorzystane do analizy oraz porównania z wynikami otrzymanymi w poprzednich
doświadczeniach.
Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
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.
Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
Wykonawca musi dostarczyć kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) nie zawiera wymaganej w postępowaniu dokumentacji;
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f) została złożona przez wykonawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla PIWet-PIB
z nienależytą starannością.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Wykluczenie Wykonawcy z postępowania:
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kasprzak – tel.: (81) 889 33 50, e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych
Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

osobowych

przekazanych

przez

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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; dalej jako: RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
(PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, adres e-mail:
sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel. 81 889 30 00, fax: 81 8862595.

1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działania
PIWet-PIB, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu:
 związanym z niniejszym postępowaniem,
 realizacji zawartej z Panią/Panem umowy.
W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym powyżej celu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - inni
administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów; - podmioty, którym dane zostały
powierzone na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; - organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych,
które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego; - osoby lub podmioty działające na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe
będą udostępnione tym podmiotom tylko w niezbędnym zakresie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres dłuższy, jeżeli wymaga tego przepis odrębny zgodnie z obowiązującą w PIWet-PIB Procedurą retencji danych osobowych. Po upływie tego okresu są niszczone w
sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych) i prawo
do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (dotyczy zautomatyzowanego przetwarzania danych na podstawie
Pani/Pana zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy). Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie
z przepisami RODO i obowiązującą w PIWet-PIB Polityką ochrony danych osobowych.*
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta z Panią/Panem umowa (gdy niepodanie danych uniemożliwia wykonanie umowy).
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(PUODO): Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego jest objęta systemem monitoringu.
Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Przetwarzanie danych pozyskanych z
monitoringu wizyjnego odbywa się poprzez ich: zapisywanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie i usuwanie,
niezależnie od charakteru nośnika, na którym są zapisywane. Miejsca objęte monitoringiem zostały w sposób widoczny i
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oznakowane. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu
będą przetwarzane przez okres 30 dni oraz wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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.
W związku z faktem, że postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej informujemy, że odbiorcą danych osobowych
przekazanych przez Wykonawcę będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672)
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działający pod adresem: https://piwet.ezamawiajacy.pl.

Termin i forma składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy / platformy
zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert: do dnia 05.10.2022 r., do godziny 10:00
Sposób składania ofert:
Ofertę należy przesłać (2 sposoby do wyboru):
1/ za pośrednictwem platformy zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl Szczegółowe
zasady korzystania z platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Baza wiedzy” – Instrukcja
dla Wykonawcy
2/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Postępowania o udzielenie
zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych, znak
sprawy: DZ-220/257/22”.
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) formularz cenowy
2) projekt umowy
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