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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

I. Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4d., ust1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - tekst 
jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; z zachowaniem 
zasad określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 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. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami  w przedmiotowym postępowaniu jest:   
Renata Zarzecka-Stalenga - Dział Zamówień Publicznych 
e-mail: dzp@iung.pulawy.pl, tel. 81 47 86 993 
 
IV. Nazwa przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 9 
pakietów: 

• Dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
- pakiet 1 –  Odczynniki mikrobiologiczne wg IMMUNOLAB lub równoważne (drugie postępowanie) 
- pakiet 2 – Odczynniki mikrobiologiczne wg IMMUNOLAB lub równoważne (drugie postępowanie) 
- pakiet 3 – Odczynniki mikrobiologiczne wg IMMUNOLAB lub równoważne (drugie postępowanie) 
- pakiet 4 – Odczynniki mikrobiologiczne wg IMMUNOLAB lub równoważne (drugie postępowanie) 
- pakiet 6 – Odczynniki chemiczne wg Sigma-Aldrich 

• Dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin 
- pakiet 5 – Odczynniki wg Agdia (drugie postępowanie) 

• Dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej 
- pakiet 7 –  Odczynniki i materiały wg katalogu MP Biomedicals 
- pakiet 8 – Odczynniki i materiały wg katalogu ABO 

• Dla Zakładu Biochemii i Jakości Plonów 
- pakiet 9 – Materiały i odczynniki wg Sigma-Aldrich 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 – (formularz asortymentowo - cenowy). 
Formularz asortymentowo – cenowy (zał. nr 2 do zaproszenia) stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 
Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszego formularza spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej 
z treścią zaproszenia do składania ofert. 
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych (nie dopuszcza się jednak dzielenia 
poszczególnych pakietów). 
 
V. Warunki stawiane wykonawcom: 
termin przydatności:  
minimum 12 miesięcy w dniu dostawy 
termin realizacji:  
- pakiety 1 - 4 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później niż 2 tygodnie od daty zamówienia  
- pakiety 5, 7, 8 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 3 tygodnie od daty zamówienia 
- pakiet 6 i 9 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później jednak niż 4 tygodnie od daty zamówienia 
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 dostawa na adres: 
- pakiety 1 – 4 i 6 - IUNG PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy, 
- pakiet 5 - IUNG PIB Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy,  
- pakiety 7 - 8 - IUNG PIB Zakład Mikrobiologii Rolniczej, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy 
- pakiet 9 - IUNG PIB Zakład Biochemii i Jakości Plonów, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy 
godziny dostaw: 
dostawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 
 

W przypadku pakietów 1, 2, 3, i 4 Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest do złożenia 
wraz ofertą Certyfikatu jakości / Świadectwo kontroli jakości / Kartę Charakterystyki oferowanych produktów / ulotkę 
bądź kartę produktu opisującą oferowany towar i  jego skład, umożliwiając ocenę i porównanie zgodności oferowanych 
produktów do tych, które zostały wskazane przez Zamawiającego. 

 
Wykonawca oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do 

określonych w zaproszeniu, zobowiązany jest:  
a. Wykazać, że oferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 

szczególności, że są one tożsame pod względem charakterystyki analitycznej. 
b. Wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełnia wymagania pozwalające na 

kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności 
(procedur) sprawdzających, jakość oferowanych odczynników, w tym np. kalibracji urządzeń. 

c. Wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i 
innych materiałów zużywalnych. 

d. Przedstawić dokumenty zawierające opisy oferowanych produktów a w szczególności cechy 
charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego odczynnika z odczynnikiem opisanym przez 
Zamawiającego, oraz certyfikat analizy jakościowej odczynnika lub dokument równoważny – złożony w języku 
polskim lub angielskim i określające m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę 
produkcji, czystość, itp. 

e. Przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i 
dostarczanych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez  autoryzowany serwis 
producenta sprzętu. 

Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny ponoszą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane 
m.in.: bezzwrotnym zniszczeniem materiału badanego, utratą porównywalności wyników badań z wynikiem 
współpracujących grup badawczych oraz badaniami własnymi.  

VI. Sposób oceny ofert. 
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + należny 
podatek VAT.  
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.  
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru matematycznego:  
 
cena oferty najkorzystniejszej  
-------------------------------- x 100 = liczba punktów, gdzie: 
 cena oferty badanej  
 
100 – waga - kryterium oceny  
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia z ostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
VII. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – 
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„dostawa odczynników chemicznych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 9 pakietów 
(DZP.220.ZPU45.2018.SR) - nie otwierać do dnia 31.10.2018 r. do godz. 09.30 ” 

- termin złożenia oferty do dnia 31.10.2018 roku, godz. 09.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 31.10.2018  roku godz. 09.30 
 
VIII. Dokumenty wymagane:  

1. wypełniony druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 
2. załącznik nr 2 do zaproszenia – formularz asortymentowo – cenowy 
3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

 
IX. Informacje końcowe: 
- W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  i  inne  informacje  Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści zaproszenia, drogą elektroniczną lub faksem. 
- 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. 
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu 
niedostarczonego towaru w innej firmie a kosztami zakupu obciąży Wykonawcę. 
- Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty, w przypadku gdy ofertę złoży Wykonawca, który w ciągu 
ostatnich 6 m-cy nie zrealizował przyjętego zamówienia.  
- W  przypadku  wątpliwości,  Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 26.10.2018 r. do godz. 
10.00 
 
X. Klauzula informacyjna RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
1.  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:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8, tel. 81/47860700, fax 81/47860900; 

1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie 
badawczym w Puławach jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: adres e-mail: jgrzegorska@iung.pulawy.pl, tel. 
81/4786738; 

1.3   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w pkt IV zaproszenia, prowadzonym w 
trybie określonym w pkt. I zaproszenia. 

1.4  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.7  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8  posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 **;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 
− 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. 

 
 

W imieniu Zamawiającego                                      
                             
 
 
 
                           DZP                                                                                                                                Kierownik DZP 
                Renata Zarzecka - Stalenga                                                                                                                   Agnieszka Stawarz 
         …………………………………                                                                …..………………………… 
                      /sporządził/                          /zatwierdził/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

** 
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. 


