PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk

Do zainteresowanych

Wasze pismo z dnia:
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Nasz znak:DZ-220/64/22

Data:10.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania
ofert na jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia opisanego poniżej:
I.

Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 1- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Difco
1.Difco Lactobacilli MRS Agar ( firma: Difco nr kat.: 288210, 2op.
Zadanie nr 2- materiały pomocnicze wg katalogu Fermentas
1. dNTP Mix, 10mM each 5X1.0ml ( firma: Fermentas nr kat.: R0193), 1 op.
Zadanie nr 3- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1.Cefoxitin sodium salt, masa 449.43 Da ( firma: Sigma Aldrich nr kat.: C4786-1G), 1op.
2.Roquefortine C ( firma: Sigma - Aldrich nr kat.: SML0406-500UG), 1 szt.
3.Glycine (500 g) ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: G8898), 10 op.
4.jodek propidyny ( firma: Sigma-Aldrich nr kat.: P4864-10ML, 4 op.
5.Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit, op./20testów (firma: Sigma nr kat.: APOAF), 4 op.
Zadanie nr 4- materiały pomocnicze wg katalogu MEDLAB
1.pudełko (statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 2 ml z przykrywką z numeracją otworów ( firma:
MEDLAB nr kat.: 26.9081.2), 5 szt.
2.Szalki Petriego 60 x ok. 16mm bez żeber wentylacyjnych, pakowane po 15 szt. op./500szt. ( firma:
MEDLAB nr kat.: 51.0061.0S), 2 op.
3.Probówki o poj. 4 ml okrągłodenne, z korkiem, sterylne, op.400szt, nr kat. 20.1204.0S ( firma:
MEDLAB nr kat.: 20.1204.0S), 3 op.
Zadanie nr 5- materiały pomocnicze wg katalogu Trek Diagnostic Syst
1.EUVENC, op. 10 płytek ( firma: Trek Diagnostic Syst) data ważności co najmniej do stycznia 2023
roku, 10 op.
Zadanie nr 6- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Romer Labs
1.Ergotaminine ( firma: RomerLabs nr kat.: 002075), 1 op.
2.Aflatoxin B2 op./5 mg ( firma: RomerLabs nr kat.: 10000312, 1 op.
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3.Aflatoxin G2 op./5 mg ( firma: RomerLabs nr kat.: 10000314), 1 szt
4.Beauvericin op./ 1 ml ( firma: RomerLabs nr kat.: 10002867), 1 op.
5.Tenuazonic acid 1 ml (RomerLabs) ( firma: RomerLabs nr kat.: 10002868), 1 szt.
Zadanie nr 7- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy LGC
STANDARDS/DREHRENSTORFER
1.Zearalenone 13C18 25 ug/ml in acetonitrile (op- 1,2 ml) ( firma: LGC
STANDARDS/DREHRENSTORFER nr kat.: DRE-A17947410AL-25), 1 op.
Zadanie nr 8- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Insatex
2.Strzykawka automatyczna 2 ml z nasadką Luer Lock ( firma: Insatex nr kat.: 23121), 4 szt.
Zadanie nr 9- materiały pomocnicze wg katalogu firmy VWR
1.FILTR STRZYKAWKOWY VWR CA 0,45;M/25MM ST ( firma: VWR nr kat.: 514-0063), 5 op.
Zadanie nr 10- materiały pomocnicze wg katalogu firmy BD
1.Sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 25ml, op/200 szt ( firma: BD nr kat.: 357525), 5 op.
2.sterylne pipety BD Falcon Serological Pipet 50 ml, pakowane indywidualnie, 100 szt./op ( firma: BD
nr kat.: 356550), 5 op.
Zadanie nr 11- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Agilent
1.Agilent RNA 6000 Nano Reagents ( firma: Agilent nr kat.: 5067-1512), 1 op.
Zadanie nr 12- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Macherey-Nagel
1.NucleoSpin RNA Plus (250) ( firma: Macherey-Nagel nr kat.: 740984.250), 1 op.
Zadanie nr 13- materiały pomocnicze wg katalogu firmy European Virus Archive-Global
1.Influenza D virus, strain D/Germany/BH04/16-23 ( firma: European Virus Archive - Global nr kat.:
022V-04096), 1 op.
Zadanie nr 14- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Biomed
1.PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./ 100 ml; w
szklanym opakowaniu ( firma: Biomed) Proszę, aby butelki posiadały zamknięcie gumowym korkiem.,
50 op.
Zadanie nr 15- materiały pomocnicze wg katalogu firmy Bionovo
1.komora Stain Tray z ABS do barwienia na 20 szkiełek podstawowych ( firma: Bionovo nr kat.: 21879), 3 szt.
Zadanie nr 16- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy BI Biological Industries
1.Trypan Blue Solution 5mg/l (roztwór błękitu trypanu) ( firma: BI Biological Industries nr kat.: 03102-1B), 1 op.
Zadanie nr 17- odczynniki laboratoryjne wg katalogu firmy Qiagen
1.QuantiTect Multiplex PCR NoROX Kit (200) ( firma: Qiagen nr kat.: 204743), 3 op.

II. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust 5 pkt. 1 uPZP z pominięciem przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)
III. Zamawiający/Miejsce realizacji zamówienia:

Strona 2/4

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy. tel.: (81) 889 32 55, fax.: (81) 889 33 50.
IV. Warunki i zasady realizacji zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w: niniejszym zaproszeniu do
złożenia oferty oraz w ofercie Wykonawcy.
2. Wybrany Wykonawca otrzyma drogą e-mailową pisemne zamówienie na oferowane produkty.
V. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Dostawa w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa w dni robocze w godzinach
od 7.00 do 14.00.
VI. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.
VII. Opis przygotowania oferty:
1) Oferta powinna 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.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne z uwagi na fakt, iż
wymienione odczynniki są niezbędne do dalszej kontynuacji podjętych badań naukowych. Mają one
kluczowe znaczenie w prowadzonych analizach, gdyż przy użyciu wymaganych zestawów 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.
VIII. Informacja o dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
a) kompletną ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną.
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów:
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:
a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,
b) faksem na nr (81) 889 33 50,
c) pocztą, przesyłką kurierską,
d) osobiście w Kancelarii Ogólnej, mieszczącej się w siedzibie głównej Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w postaci elektronicznej lub faksem. Jeżeli zaś
wskazane sposoby komunikacji będą niemożliwe, Zamawiający będzie przesyłał informacje,
zawiadomienia i oświadczenia pod adres, wskazany w ofercie.
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Ambryszewska – tel.: (81) 889 32 55, e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl
XI. Wyjaśnienia treści złożonych ofert / uzupełnienie oferty:
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje
możliwość uzupełnienia oferty. 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.
XII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę po
spełnieniu wymagań Zamawiającego określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, a w
szczególności dotyczących przedmiotu zamówienia.
XIII. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
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nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XIV. Odrzucenie ofert:
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.
XV. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
-nie zostanie złożona żadna oferta.
-wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
-cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty.
-Zamawiający zrezygnuje z zakupu.
XVI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert: PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Termin składania ofert: do dnia 16.03.2022 r., godz. 11.00.
Sposób składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać Zamawiającemu na
fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: b.ambryszewska@piwet.pulawy.pl
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zatwierdził w dn:…………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 lub 14* 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) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut
Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: 24-100 Puławy ul. Partyzantów 57,
e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel.81 8893000, fax: 81 8862595.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Instytutu a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub
zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody*.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym
Instytucie Badawczym;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.*
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5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) *inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor PIWet-PIB.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

a)

b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c)





d)

e)

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:


osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,



przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,



Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,



osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:


przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,



przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:


zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,



przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych
przez
Administratora
lub
przez
stronę
trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
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8. 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.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. 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.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Strona 6/4

