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Numer Sprawy: ZPU/17/2018                                                     Puławy, dnia 10.05.2018 r.                      
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

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. ), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; oraz art. 701 - 705 Kodeksu 
Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 
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 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w 
Puławach, w podziale na 5 pakietów: 

• Dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
- pakiet 1 – Szkło laboratoryjne według Chemland 
- pakiet 2 – Szkło laboratoryjne według BIONOVO 
- pakiet 3 – Materiały zużywalne do Mineralizatora Mikrofalowego Microwave Digestive System, typ MA 
149-010,  Milestone według Spectro-Lab 
- pakiet 4 - Materiały zużywalne do analizatora azotu FP-528 według LECO 
- pakiet 5 - Materiały zużywalne i części zapasowe do aparatu vario MAX CNS (tryb pracy CNS) wg 
Elementar 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 – (formularz asortymentowo - cenowy). 
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się składanie ofert częściowych (nie dopuszcza się jednak dzielenia 
poszczególnych pakietów).  
 
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. 
 
Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
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- 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 – 
„dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 5 
pakietów (ZPU/17/2018) - nie otwierać do dnia 18.05.2018 r. do godz. 09.30 ” 

- termin złożenia oferty do dnia 18.05.2018 roku, godz. 09.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 18.05.2018  roku godz. 09.30 
 
termin realizacji: 
pakiety 1 - 5 - niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później niż 2 tygodnie od daty zamówienia 
dostawa na adres: 
pakiety 1 - 5 - IUNG PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy  
 
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. 
 
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. 
- W  przypadku  wątpliwości,  Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 15.05.2018 r. do godz. 
10.00. 
- 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. 
 
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 

 
W imieniu Zamawiającego 

 
                                      
                             
                           DZP                                                                             Kierownik D Z P                                                               Główna Księgowa 
                Renata Zarzecka - Stalenga                                                 Agnieszka Stawarz                                                    Barbara Jóźwicka – Kozak 
         …………………………………                                             ……………………………………..                …..………………………… 
                      /sporządził/                                                           /zaakceptował/               /zatwierdził/ 

 

 

 

 


