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ZAPYTANIE OFERTOWE
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert na sukcesywne
dostawy żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych do chromatografii dla
Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podawania przyczyn.
1. Zamawiający:
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
2. Tryb udzielenia zamówienia:
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 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019.1843 z późn.zm).
Planowany termin podpisania umowy: styczeń 2021 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa żelu krzemionkowego, płytek TLC
oraz płytek preparatywnych do chromatografii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN.
3.2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część I. Dostawa: płytki z krzemionką do chromatografii.
Część II. Dostawa: Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej.
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3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego.
3.4. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych
przesyłanych przez Zamawiającego.
3.5. Ilości wskazane odpowiednio w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(Załącznik nr 1) wynikają z zestawienia zamówień zrealizowanych w roku poprzednim
oraz są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru
oferty najkorzystniejszej. W trakcie realizacji umowy wielkości te mogą ulec nieznacznie
zmianie. Umowa zostanie podpisana na ceny jednostkowe poszczególnych pozycji
przedmiotu zamówienia, które będą obowiązywać przez okres trwania umowy.
3.6. Zamawiający wymaga podania opisu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego
faktycznymi parametrami w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy
zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia określone wymagania. Do oferty należy
załączyć dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 Tabela zgodności. Oferty
stwierdzające jedynie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych
parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu
wymagań.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (symbol, numer
katalogowy oraz nazwa producenta). Niewskazanie w ofercie parametrów
zaoferowanych produktów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3.8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą próbek dla poszczególnych
pozycji opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).
3.9. Kod CPV:

33696300-8 – Odczynniki chemiczne.

4. Termin realizacji zamówienia:
4.1. Sukcesywne dostawy od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.
4.2. Termin każdorazowej dostawy: nie dłużej niż 14 dni od daty złożenia zamówienia
cząstkowego. Dodatkowo punktowane będzie skrócenie terminu dostawy do 7 dni od
daty złożenia zamówienia cząstkowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające
następujące warunki:
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
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2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 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 2 dostawy
polegające na dostarczeniu żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek
preparatywnych lub odczynników chemicznych, każda o wartości nie mniejszej niż
50 000,00 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek może być spełniony łącznie (w zakresie dotyczącym ilości wykonanych dostaw
a nie ich wartości - Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw w celu
wykazania spełnienia tego warunku) przez wszystkich Wykonawców lub przez co
najmniej jednego z Wykonawców.
5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
informacji zawartych w Załączniku nr 2 – Formularz oferty.
6. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
6.1. Osoba upoważniona do kontaktu: Dorota Socha,
tel. +48 22 343 20 50,
e-mail: dorota.socha@icho.edu.pl
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego.
7.1.2. Dowody poświadczające czy dostawy, o których mowa w pkt. 5.1. ppkt. 3)
zostały wykonane należycie, chyba, że dostawy zostały zrealizowane na rzecz
Zamawiającego, czyli Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
7.1.3. Wypełnioną i podpisaną Tabelę zgodności oferowanego przedmiotu
zamówienia z wymogami Zamawiającego – której wzór stanowi Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego.
7.1.4. Do oferty należy załączyć próbki dla poszczególnych pozycji opisanych
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1). Wykonawcy złożą
odpowiednio:

Dla części I:
Ad 1) 3 arkusze
Ad 2) 3 arkusze
Ad 3) 3 płyty
Ad 4) 3 płyty
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Dla części II:
Ad 1) 1 kg
Ad 2) 1 kg
7.2. 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.
7.3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej: oraz dla swojej ważności powinna być
podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji musi wynikać
z dokumentów przedstawionych przez Oferenta.
7.4. Cena oferty może być tylko jedna z wyszczególnieniem cen jednostkowych.
7.5. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty, podatki, opłaty związane z wykonaniem
Zamówienia, transport przedmiotu Zamówienia do obu podanych lokalizacji, dzierżawę
kontenerów izolowanych termicznie.
7.6.

Cena oferty musi być wyrażona w PLN (cyfrowo i słownie) z wyodrębnieniem podatku
VAT.

7.7.

Cena w PLN obowiązuje strony bez względu na ewentualne zmiany kursów walut.

7.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.9. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7.10. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
wybraną część zamówienia lub na obie części zamówienia.
7.11. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7.12. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury
odwołań.
7.13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.14. Oferty niekompletne oraz oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
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.
7.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7.16. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez
wybierania którejkolwiek z ofert.
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7.17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
8. Termin związania ofertą:
8.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8.2. Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2021 r., do godziny15:00 CET.
8.3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, opatrzoną odpowiednio własnoręcznym
czytelnym podpisem. Do oferty należy załączyć próbki.
8.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na
adres Zamawiającego (liczy się data wpływu) i oznakować w następujący sposób:
Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
„Oferta na sukcesywne dostawy żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek
preparatywnych do chromatografii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN”, znak
sprawy EGM-231-1340/20;
9. Kryteria oceny ofert.
9.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

50 %

2.

Wymagania jakościowe

30 %

3.

Termin dostawy

10 %

4.

Dostęp do internetowego systemu obsługi
zamówień

10 %

9.2. Punkty przyznane za podane w pkt. 10.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
1.

Wzór
Cena
Liczba punktów =

∗ 100 ∗ 50%

gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Maksymalnie: 50 punktów.
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Wymagania jakościowe
Zamawiający przeprowadzi testy zgodności poszczególnych
elementów zamówienia z procedurami stosowanymi w Instytucie.
W szczególności będą to testy zdolności rozdzielania
przeprowadzone na mieszaninach testowych, testy odporności
warstw żelu na roztwory stosowane do ujawniania plamek
(wywoływacze) oraz wpływ odczynu pH żelu na trwałość badanych
w Zespołach wrażliwych substancji.
Niepożądane zabarwienie warstwy żelu lub odpadanie żelu pod
wpływem stosowanych wywoływaczy dyskwalifikuje ofertę.
Odpowiednio za każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca
otrzyma maksymalnie 5 pkt. Otrzymanie 5 pkt uwarunkowane jest
uzyskaniem pozytywnego wyniku we wszystkich testach.
Uzyskanie mniejszej ilości punktów zostanie uzasadnione poprzez
przedstawienie opisu i wyników przeprowadzonych testów ze
szczególnym wskazaniem wad danego produktu.
Zamawiający zsumuje punkty przyznane poszczególnym elementom,
a punktacja będzie przyznana zgodnie ze wzorami, odpowiednio:
Dla części I:
Liczba punktów =

.

∗ 100 ∗ 30%

gdzie:
Suma pkt. – suma uzyskanych punktów badanej oferty
20 – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania
Maksymalnie: 30 punktów.
Dla części II:
Liczba punktów =

.

∗ 100 ∗ 30%

gdzie:
Suma pkt. – suma uzyskanych punktów badanej oferty
10 – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania
Maksymalnie: 30 punktów.
3.

Termin dostawy
Punktacja zostanie przyznana w sposób następujący:
0 pkt. – do 14 dni od daty złożenia zamówienia cząstkowego
10 pkt. – do 7 dni od daty złożenia zamówienia cząstkowego
Maksymalnie: 10 punktów.

4.

Dostęp do internetowego systemu obsługi zamówień
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Dostęp do internetowego systemu obsługi zamówień, umożliwiający
dokonywanie zamówień za pomocą indywidualnego konta
zakupowego, sprawdzanie statusu i terminu dostawy zamówienia,
podgląd faktury, sprawdzenie aktualnej ceny z uwzględnieniem
warunków zawartej umowy.
Punktacja zostanie przyznana w sposób następujący:
0 pkt. - Brak dostępu do internetowego systemu obsługi zamówień
10 pkt. - Dostęp do internetowego systemu obsługi zamówień.
Maksymalnie: 10 punktów.
9.3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
9.4. Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana Oferta, która uzyska najwyższą łączną
ilość punktów, spośród ofert podlegających ocenie, odrębnie dla każdej części.
10. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
udzielenia zamówienia
10.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

ofertę

10.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym
terminie i miejscu podpisania umowy.
10.3. 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 publicznie dostępnych dokumentów
rejestrowych lub dokumentów załączonych do oferty.
10.4. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru umowy stanowiącego integralną część
postępowania, Załącznik nr 4.
11. 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:
11.1. 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”).
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11.2. 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.
11.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „sukcesywne dostawy żelu
krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych do chromatografii dla
Instytutu Chemii Organicznej PAN”, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019.1843 z późn.zm),
zwanej dalej „ustawą PZP”.
11.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
11.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami
Umowy o dofinansowanie projektów objętych przedmiotowy audytem zewnętrznym;
11.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
11.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11.8. 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;
11.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
*
**

***

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
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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 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.
Elektronicznie

Piotr
podpisany przez
Romuald
Romuald Piotr
Lipkowski
2020.12.31
Lipkowski Data:
18:21:57 +01'00'

Załączniki:

 Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 Załącznik Nr 2 Formularz oferty;
 Załącznik Nr 3 Tabela zgodności;
 Załącznik Nr 4 Wzór umowy.
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