
 

                                                                                                   

 
Puławy, dnia 22.03.2019 r. 

Numer Sprawy: DZP.220.18 2019.PK                                                    
Nr. rej.: ZPU.11.2019                                                         
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
„na dostawę podłoża” 

 
I. Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze 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:   
Katarzyna Plis – specjalista ds. zamówień publicznych 
Agnieszka Stawarz – kierownik działu zamówień publicznych 
tel. 81/47 86 993, fax. 81/ 4786 900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia są trzy rodzaje podłoży ogrodniczych wykorzystywane do realizacji projektów 

badawczych w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin. Skład i struktura tych podłoży odpowiada specyficznym 
wymaganiom chmielu i tytoniu, a ich przydatność do uprawy tych gatunków została sprawdzona we 
wcześniejszych doświadczeniach. 

2. Zamówienie obejmuje: 
1) Gotowe podłoże do roślin ogrodowych, uniwersalne Substral Osmocote, op.a 50 L – 240 szt. 
2) Podłoże do wysiewu i pikowania Aura , op. a' 50L – 48 szt. 
3) Uniwersalne podłoże warzywne z piaskiem Aura, op. a' 50L – 96 szt. 

3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem towaru do wskazanej szklarni, tunelu, hali 
wegetacyjnej, domku fitotronowego. 

4. Opakowania produktów muszą zawierać: nazwę producenta, informacje o produkcie w tym skład produktu 
5. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 – (formularz asortymentowo-cenowy). 
6. W przedmiotowym postepowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
7. Zamówienie współfinansowane w ramach umowy Nr BIOSTRATEG3/346390/4/NCBR/2017 o wykonanie 

i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 
BIOSTRATEG. 
 
V. Warunki stawiane wykonawcom: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają  wiedzę i doświadczenia do wykonania zmówienia       
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
należycie co najmniej dwie dostawy podłoża na kwotę co najmniej 5 000 zł. każda z nich. 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych dostaw 
(wzór załącznik nr 4 do zaproszenia). 
Do wykazu Wykonawca musi załączyć dokument potwierdzający należytą realizację dostawy. W przypadku gdy 
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane zamówienia wskazane w wykazie, Wykonawca nie 
ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należytą realizację. 
 
Uwaga!  
Niespełnienie przez Wykonawcę w/w  warunku spowoduje odrzucenie oferty. 
 



  

  

 

 

 

VI. Termin, miejsce i warunki realizacji zamówienia: 
1. Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy – dostawy sukcesywne, uzależnione od aktualnych 

potrzeb Zamawiającego, średnio dwa razy w miesiącu. 
2. Dostawy realizowane będą nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia (zgłoszenie telefoniczne, mailem 

lub faksem). 
3. Miejsce dostawy: IUNG-PIB w Puławach Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin 24-100 Puławy, ul. Krańcowa 8 

(szklarnia, tunel, hala wegetacyjna, domek fitotronowy). 
 

VII. 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 z najniższą ceną 
      -------------------------------------------------- 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 zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

VIII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
1. Zapłata za wykonaną dostawę dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.  
2. Faktura za zrealizowane zamówienie, wystawiona zostanie na Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 i zostanie przesłana na powyższy 
adres. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 
21 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego. 

 
IX. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, napisaną czytelnie w języku polskim. 
3. Oferta musi zawierać wszystkie wymagana załączniki. 
4. Kopertę opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „oferta na dostawę podłoża - nie otwierać do dnia 
29.03.2019 r. do godz. 11:30” 

5. Termin złożenia oferty do dnia: 29.03.2019 r. do godz. 11:00. 
6. Miejsce złożenia oferty: SEKRETARIAT ADMINISTRACYJNY INSTYTUTU w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 

24-100 Puławy. 
7. Termin otwarcia ofert: 29.03.2019 r. godz. 11:30 pokój kierownika działu zamówień publicznych. 

 
X. Wymagane dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. 
2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia. 
3. Wypełniony i podpisany Wykaz zrealizowanych dostaw– zgodnie z załącznikiem nr 4 do zaproszenia. 
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
 
Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w pkt. X 1- 2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. 
Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszych formularzy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej 
z treścią zaproszenia do składania ofert. 



  

  

 

 

 

XI. Informacje końcowe:  
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zaproszenia, drogą elektroniczną lub faksem. 
2. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 26.03.2019 r. do godz. 

12:00. 
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. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 

XII. Klauzula informacyjna RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
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) 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; 

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; 

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. 

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”;   

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; 

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;   

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

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 **;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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.  
 
 
 
 
Załączniki do zaproszenia: 

1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
2) Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy 
3) Załącznik Nr 3 - Wzór umowy 
4) Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw 

 



  

  

 

 

 

 

*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 

 

 

Specjalista                                                                  Pełnomocnik zamawiającego  
                 Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                                   
………………………………………                                                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                         /zatwierdził/  
 
 
 


