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ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na:
„Dostawę pompy bezolejowej typu scroll dla Instytutu Chemii Organicznej PAN
w Warszawie”.

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO, w
zakresie którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019.1843 z późn.zm).
I. Opis przedmiotu Zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pompy bezolejowej typu scroll
dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, jej instalacja i uruchomienie w
siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i
eksploatacji urządzenia.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
1.3. Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego
faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie
stwierdzić czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
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w specyfikacji. Do oferty należy załączyć dokument, którego wzór stanowi Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z załączoną specyfikacją techniczną
oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferty stwierdzające jedynie spełnienie
wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez
Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ,
model). Niewskazanie w ofercie producenta oraz modelu zaoferowanych produktów
skutkować będzie odrzuceniem oferty.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
1.6. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególnych proces, normy, i.tp.,
charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne
wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces,
normy, i.tp., należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
1.7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
1.8. Gwarancja oraz warunki serwisu:
1.8.1. Koszt dostawy powinien dodatkowo pokrywać instalację i uruchomienie
przyrządu w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie w zakresie obsługi
i eksploatacji nabytej aparatury.
1.8.2. Minimalny okres pełnego serwisu gwarancyjnego powinien wynosić 12 miesięcy
od chwili dostarczenia aparatury i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
1.8.3. W okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii, powinien
wynosić maksymalnie 2 dni robocze (przez czas reakcji Zamawiający rozumie
czas, który upłynął od chwili zgłoszenia awarii do momentu przybycia serwisanta
do siedziby Zamawiającego).
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1.8.4. W razie awarii urządzenia, wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia
urządzenia zastępczego na czas naprawy, naprawy sprzętu i dostarczenia go do i z
miejsca serwisu na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 2 tygodni od momentu
zgłoszenia awarii.
1.9. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
42122500-5

Pompy laboratoryjne i akcesoria

1.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.
II. Termin wykonania Zamówienia:
2.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie
licząc od daty podpisania umowy.
III. Opis sposobu obliczania ceny:
3.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 4 do Zapytania ofertowego.
3.2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej Zapytania ofertowego.
3.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
3.4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
3.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
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poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy
4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) zrealizował należycie.


co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę i instalację
pompy bezolejowej typu scroll, o wartości brutto nie mniejszej niż 45 000,00 zł
każde.

V. Opis sposobu przygotowywania ofert
5.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik
nr 4 do Zapytania ofertowego.
5.1.2. Wypełnioną i podpisaną Tabelę zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia
z wymogami Zamawiającego – której wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
5.1.3. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu
zamówienia.
5.2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.

5.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

5.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5.10.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
5.11.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.12.Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
6.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

70 %

2

Okres gwarancji

30 %

6.2. Punkty przyznane za podane w pkt. 6.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
1

Wzór
Cena
Liczba punktów =

∗ 70% ∗ 100

gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Maksymalnie: 70 punktów.
2

Okres gwarancji
Liczba punktów =

∗ 30% ∗ 100

gdzie:
Gbad – okres gwarancji podany w ofercie
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Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez
Zamawiającego tj. 36 miesięcy
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej
minimalnego 12

miesięcznego okresu

gwarancji

wymaganego

w Zapytaniu ofertowym (maksymalny podlegający ocenie okres –
36 miesięcy).
12 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.
Maksymalnie: 30 punktów.
6.3. Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić
będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.
6.4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7.2. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru umowy stanowiącego integralną część
postępowania, Załącznik nr 3.
VIII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.
8.1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami jest:
Pani Dorota Socha, nr tel. +48 22 343 20 50, e-mail: dorota.socha@icho.edu.pl
IX. Termin i sposób złożenia oferty.
9.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie lub w postaci
elektronicznej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym podpisem (skan podpisanego
dokumentu), albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument
elektroniczny).
9.2. Oferty można składać do dnia 10 grudnia 2020 r., do godziny10:00 CET:
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w formie papierowej na adres: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka
44/52, 01-224 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę pompy
bezolejowej typu scroll dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie” znak
sprawy EGM-231-1195/20;



w postaci elektronicznej przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail:
dorota.socha@icho.edu.pl,

w

temacie

wpisując:

„Oferta

dostawę

pompy

bezolejowej”, znak sprawy EGM-231-1195/20.
9.3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
9.4. Oferty niekompletne oraz oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
X. Klauzula informacyjna RODO
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:
10.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Organicznej PAN z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008933,
REGON: 000325848 („Instytut”).
10.2. Wyznaczyliśmy osobę do kontaktów w sprawach dotyczących danych osobowych*, tj.
inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
 pod adresem e-mail: iodo@icho.edu.pl;
 pisemnie, na adres korespondencyjny: Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
10.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Dostawę pompy
bezolejowej typu scroll dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie”, do

*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
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którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019.1843 z późn.zm).
10.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
10.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami
Umowy o dofinansowanie projektów objętych przedmiotowy audytem zewnętrznym;
10.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
10.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10.8. 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;
10.9. 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;
**

***

Wyjaśnienie: 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
Wyjaśnienie: 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
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 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.
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