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Zamówienie z dziedziny nauki 

I.           ZAMAWIAJĄCY 

 

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki  

Ul. Jaczewskiego 2  

20-090 Lublin  

Regon: 000288521 

NIP: 712-010-37-81 

Osoba do kontaktu:  Krzysztof Łukawski 

tel. 81 71844537 

e-mail:łukawski.krzysztof@imw.lublin.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o której mowa w art.4d ust.1pkt 1 ustawy Pzp  tj służąca 

wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie 

służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnieciu rentowności rynkowej 

lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.  

Postępowanie o zamówienie publiczne jest związane z realizacja badań naukowych  o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4d ust.1 ustawy z dnia 

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

Podstawa prawna ogłoszenia : art.30a ustawy z 30.042010r. o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. z 

2014 poz. 1620, ze zmianami). 

 

III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest  

Klatki dla zwierząt laboratoryjnych wraz z wyposażenie firmy UNO  

 

Klatka typ IV PC UNO Kod: 031200126  sztuk 8     

Specyfikacja 

Wykonana z poliwęglanu. Wymiary: -spód klatki:556(G) x 334(S) -góra klatki: 600(G) x 380(S) 

Wysokość: 195 mm Powierzchnia podłogi: 1875 cm2. Autoklawowanie do 121 st. C. Opcja dołączenia 

podwyższonej pokrywy ze stali nierdzewnej do przetrzymywania świnek morskich 

Pokrywa ze stali nierdzewnej do klatki typ IV UNO Kod: 030100470 sztuk 8  

Specyfikacja 

Pokrywa ze stali nierdzewnej z wgłębieniem na butelką i paszę z zintegrowanym dzielnikiem.  

Tabliczka informacyjna DIN A7. UNO (74x105mm) Kod: 030100257 sztuk 8   

Specyfikacja 

Wykonana ze stali nierdzewnej. Autoklawowanie do 121 st. C. Wymiary: 74 (W) x 105 (S) mm. 

Pozioma. 

Butelka 750 ml UNO Kod: 051200232 sztuk 16 

Specyfikacja 

Wykonana z poliwęglanu. Autoklawowanie do 121 st. C. Wymiary: wys. 180 mm szer. 72 mm. Butelka 

kwadratowa z zaokrąglonymi narożnikami i wgłębieniem ułatwiającym chwytanie.  

Uszczelka silikonowa karbowana UNO Kod: 052400024 sztuk 16   

Kapsel 25 mm. UNO Kod: 050100347 sztuk 16 

Specyfikacja  

Wykonany ze stali nierdzewnej; Dł. noska ok. 25 mm.  
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Tuba dla myszy, czerwona Kod: K3322  sztuk 16     

Specyfikacja 

Urozmaicenie środowiska bytowego myszy, wspomagające ich aklimatyzację. Wykonane z 

kolorowego, przezroczystego poliwęglanu wysokiej jakości. Możliwość autoklawowania.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Dostawa do 4 tygodni od  dni złożenia zamówienia.  

Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00. 

 

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:  

Zamawiający nie stawia wymagań wobec Wykonawcy.  

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej.  

b) Oferta powinna zawierać następujące informacje: dokładne dane Wykonawcy składającego ofertę, 

cenę brutto oraz wartość brutto całej oferty, termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz 

informację o kosztach dostawy.  

c) 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.  

d) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a 

Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.  

e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
1. Kompletna oferta podpisaną przez osobę upoważnioną.  

2. Dokument pełnomocnictwa do podpisywania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (m.in. z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji).  

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  

 

VIII . INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA   
1. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu informacje, oświadczenia, pytania oraz dokumenty:  

a) w postaci elektronicznej na adres wskazany w zaproszeniu,  

b) faksem na nr (81) 7184496,  

c) pocztą, przesyłką kurierską,  

d) osobiście w Kancelarii, mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego  

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. 
 

IX. WYJAŚNIENIA TREŚCI  OFERT 
W przypadku braku ww. dokumentów w ofercie najkorzystniejszej, Zamawiający przewiduje 

możliwość uzupełnienia oferty. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
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Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. 

Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.  

 

X. 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.  

 

XI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY  

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:  

- nie złożyli żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

XII. 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.  

 

XIII. 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.  

 

XIV. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  04.07.2017 r. 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 lukawski.krzysztof@imw.lublin.pl w terminie do 

dn. 04.07.2017 r. 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

XV. 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 lub faxem pisemne zamówienie na oferowane 

produkty. 

   

XVI.  TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA 

Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z udzieleniem zamówienia z dziedziny nauki 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  

konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia nie później niż przed 

zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  
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ZAŁĄCZNIKI. 

Zamawiający informuje, że n/w załączniki stanowią integralną część zapytania:  

1. Zał. Nr 1-formularz oferty 

2. Zał. Nr 2-Opis przedmiotu/ kosztorys ofertowy 
 

 

 

 


