
 

Lublin, dnia 16.01.2017 r. 

  26/D/2017 

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki 

ul. Jaczewskiego 2 

20-090 Lublin 

Regon: 000288521 

NIP: 712-010-37-81 

Osoba do kontaktu: Zbigniew Butryn tel. 81 7184415 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadami obowiązującymi 

u Zamawiającego przy udzielaniu zamówień o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwutlenku węgla CO2 i ciekłego azotu N2. 

Zadanie 1:  

 dostawa dwutlenku węgla technicznego w butlach 40 litrowych ,transport, dzierżawa butli 

Zadanie 2:    

 dostawa ciekłego azotu technicznego  w naczyniach Dewara, transport ( zamawiający 

posiada własne naczynia  Dewara) 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  

 Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania 

3. Dostawy będą realizowane wyłącznie środkami transportu odpowiednio przystosowanymi 

do przewozu gazów.  

Wykonawca winien  zapewnić odpowiedni stan techniczny butli oraz ważność legalizacji 

zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wymagane zezwolenia dopuszczające do 



 

obrotu. Na potwierdzenie powyższych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, w zależności 

od rzeczywistych potrzeb Zamawiających, wynikających z bieżącej działalności, czego nie 

można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oznacza to, że zapotrzebowane ilości gazów 

medycznych   są szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia o ilości wstępnie zapotrzebowanej przez 

Zamawiających. 

4. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

 Termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy w miarę potrzeb Zamawiającego 

przez okres 24 miesięcy.
 

 Dostawy w godzinach od 8
00

 do 14
00 

 Termin dostaw cząstkowych do 2 dni. 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 

1. Wypełniony formularz ofertowy. 

2. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, tj.: 

 świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, potwierdzające oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE,  

 deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Polskiej Normy (PN) nr 

PN-C-84919:1997 N50 (azot techniczny skroplony). 

3.    Wzór umowy. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

Uwagi dotyczące przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 



 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę (na 

poszczególne części zamówienia). 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie 

tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 

zobowiązane osoby. 

6. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. 

7. Koperta powinna być zaadresowana następująco: 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki 

ul. Jaczewskiego 2 

20-090 Lublin 

kancelaria 

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: 

Oferta  na  dostawę gazów technicznych 

8. Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 23.01.2017r  

lub przesłać na adres: 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki 

ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin;  

kancelaria 

lub oferty (podpisany skan) należy przesłać na adres butryn.zbigniew@imw.lublin.pl w terminie 

do dnia 23.01.2017 r. 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty oddzielnie na poszczególne części zamówienia i wpisuje 

mailto:butryn.zbigniew@imw.lublin.pl


 

do formularza oferty, w którym uwzględnia wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. 

W cenę brutto należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Do 

wyliczonej wartości netto należy dodać obowiązujący podatek VAT i po zsumowaniu 

wyliczyć wartość brutto, na podstawie której będzie wybrana oferta najkorzystniejsza. 

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty 

pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte 

w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania. 

3. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty 

transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). 

4. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy 

zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.). 

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających 

wymagania zawarte w zapytaniu oddzielnie dla każdej części, z zastosowaniem 

następujących kryteriów oceny: 

 

A. Cena – waga kryterium 80 % 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają 

punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 

Wartość punktowa = 80 x (Cmin/Cb) 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert, 

Cb - cena oferty badanej. 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy  

w ocenie ww. kryterium wynosi 80 pkt. 



 

B. Termin dostaw cząstkowych (czas od złożenia zamówienia tel. do dostawy) 

– waga kryterium 20% 

 termin dostaw cząstkowych 4 godziny - 20 pkt. 

 termin dostaw cząstkowych  24 godziny - 10 pkt. 

 termin dostaw cząstkowych 48 godzin -5 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy  

w ocenie ww. kryterium wynosi 20 pkt. 

 

Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane wg wzoru: 

C + T 

a suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

gdzie: 

 C – punkty przyznane w kryterium „Cena”, 

 T – punkty przyznane w kryterium „Termin dostaw cząstkowych ” 

X. ISTOTNE WARUNKI UMOWY.Z MIANA TREŚCI UMOWY. 

Dla zadań 1,2, z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

XI. ZAŁĄCZNIKI. 

Zamawiający informuje, że n/w załącznik stanowi integralną część zapytania: 

1. Zał. Nr 1-  Formularz ofertowy 

 

 

 

 


