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 Puławy, dnia 27.02.2018 r.                      

 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na dostawę części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych  dla IUNG – PIB w Puławach   

 
 
 

I. Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm. ) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 

III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu są:   

Maciej Zakiewicz - dział zamówień publicznych 
Agnieszka Stawarz – kierownik działu zamówień publicznych  
tel. 81 / 47 86 993, fax. 81 / 47 86 w.900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 

IV. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych  dla IUNG – PIB w 
Puławach. Zamówienie obejmuje :  
1) Pakiet nr 1 - Części zamienne do chromatografu jonowego Dionex    
2) Pakiet nr 2-  Części zamienne do Mineralizatora Mikrofalowego Microwave Digestive System, typ MA 149-
010.  
3) Pakiet nr 3 - Części zamienne do aparatu vario MAX CNS (tryb pracy CNS) wyprodukowanego przed 2011 
rokiem  
4) Pakiet nr 4 - Część zamienna do spektrometru AAS HITACHI Z-5000.  
5) Pakiet nr 5 - Część zamienna do analizatora przepływowego SAN++SYSTEM SKALAR.  

2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz  z rozładunkiem i wniesieniem towaru do wskazanego przez zamawiającego 
miejsca w  Głównym  Laboratorium Analiz Chemicznych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy 

3. Szczegółowy opis w załączniku nr 2- ( formularz asortymentowo – cenowy)  
4. W przedmiotowym postepowaniu dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne pakiety ( nie dopuszcza 

się jednak dzielenia poszczególnych pakietów)   
5. Zamówienie współfinansowane jest w Pakiecie 4 w ramach programu BIOGASS&EE oraz Pakiet 5 - LC Agri 
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V. Termin wykonania zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w całości zostało zrealizowane: 
a) Pakiet 1 – do 4 tygodni od daty zamówienia 
b) Pakiet 2 -  do 4 tygodni od daty zamówienia  
c) Pakiet 3 – do 4 tygodni od daty zamówienia  
d) Pakiet 4 -  do 4 tygodni od daty zamówienia  
e) Pakiet 5 – do 4 tygodni od daty zamówienia  

 
VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + 
należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny  
 
W  kryterium „cena oferty brutto”  ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  
 

 
cena oferty najkorzystniejszej 

                                                   -------------------------------------------------- x 100 x 100%  = liczba punktów, gdzie: 
cena oferty badanej 

 
100 - wskaźnik stały 
100% - waga - kryterium oceny 
 
 
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą  ilość punktów. 
 

VII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
           
 
Termin płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur przez zamawiającego.  

 
VIII. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie 
Kopertę należy opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „oferta na dostawę części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych  
dla IUNG – PIB w Puławach” - nie otwierać do dnia 08 marca 2018 r. do godz. 10.15 
2. Termin złożenia oferty do dnia 08.03.2018 roku godz. 10.00 
3. Miejsce złożenia oferty: SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
4. Termin otwarcia ofert: 08.03.2018 roku godz. 10.15 
 
 

IX. Dokumenty wymagane:  
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zaproszenia  druk oferty – zgodnie z 

załącznikiem nr 1 
2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – cenowy – zgodnie z załącznikami nr 2 do zaproszenia. 
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
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Formularz ofertowy (zał. nr 1 do zaproszenia) oraz Formularz asortymentowo – cenowy  (zał. nr 2 do zaproszenia) 
stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszych 
formularzy spowoduje odrzucenie oferty  jako niezgodnej z treścią zaproszenia do składania ofert 

 
X. Informacje końcowe:  

1.   Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże  
oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia. 
2.   Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 05.03.2018 do godziny 11:00 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści zaproszenia, drogą elektroniczną lub faksem.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli  
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 

 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

 
  

     Specjalista                                                           Kierownik Działu                                Główny Księgowy 
    mgr  Maciej Zakiewicz                                    mgr Agnieszka Stawarz                  mgr Barbara Jóźwicka - Kozak 
 
…………………………………. …………………………………                          ………………………………. 
 
          /sporządził/                                         /zaakceptował/                                         /zatwierdził/ 
 
 


