Załącznik nr 22 do regulaminu Projektu GlassPoPep

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP: 9571076610
Adres do doręczeń:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Kładki 24
80 – 822 Gdańsk

Zapytanie ofertowe nr IBMM 1/GlassPoPep/12/2019
Dotyczy projektu nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019 pn.
„Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”

realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG
zwanego dalej „Projektem”

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2019 r.
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I.

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP: 9571076610
Adres do doręczeń:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Kładki 24
80 – 822 Gdańsk
W dalszej treści zapytania ofertowego zwany jako Zamawiający.
II. TRYB ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).
2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z ogólnymi warunkami
realizacji Projektu nr 1/2016.
3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
jako brak bezstronności i obiektywności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,
bez podania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup aparatury badawczej do miejsca badań
(wskazanego przez Zamawiającego), zgodnie ze Specyfikacją minimalnych wymagań aparatury
określoną w załączniku nr 1a.
CPV: 38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
CPV: 33152000-0 (Inkubatory)
CPV: 38550000-5 (Liczniki)
Wykonawca uwzględni w ofercie koszt dostarczenia aparatury badawczej pod adres:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Kładki 24
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80 – 822 Gdańsk
pok. 203
Cena w złożonej ofercie musi uwzględniać wszystkie dodatkowe koszty związane z zakupem
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty transportu do miejsca docelowego (zgodnie z
powyższym zapisem) wraz z ubezpieczeniem obejmującym szkody będące następstwem
wszelkich ryzyk do momentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem
odbioru, udzielenie gwarancji.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczno –
organizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część
formularza ofertowego.
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji
lub upadłości lub nie są objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym.
Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część
formularza ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem
podatków wobec Urzędu Skarbowego i składek na ubezpieczenia społeczne wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część
formularza ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania (zob. pkt VI zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń.
VI. WYKLUCZENIA
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub pozostałymi członkami konsorcjum na rzecz
realizacji Projektu w składzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska, Instytut Biotechnologii i
Medycyny Molekularnej oraz SensDx S.A. z siedzibą w Warszawie. Przez powiązania kapitałowe

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub pozostałymi
członkami konsorcjum na rzecz realizacji Projektu, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
1) istnieniu powiązań, zależności lub stosunku dominacji w relacji z Zamawiającym lub z
pozostałymi konsorcjantami na rzecz realizacji Projektu w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
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2) pozostawaniu z Zamawiającym (w tym członkami jego organów) lub pozostałymi
konsorcjantami na rzecz realizacji Projektu (w tym z członkami ich organów) w takim
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w
związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w
organach dostawcy towaru lub usługi,
3) ziszczeniu się przesłanek do uznania Wykonawcy, Zamawiającego lub pozostałych
członków konsorcjum na rzecz realizacji Projektu za podmioty powiązane lub podmioty
partnerskie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 2014r. nr 187, str. 1),
4) ziszczeniu się przesłanek do uznania Wykonawcy, Zamawiającego lub pozostałych
członków konsorcjum na rzecz realizacji Projektu za podmioty powiązane osobowo w
rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych
stanowiącego integralną formularza ofertowego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania Wykonawców,
którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty
z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania
o udzielenie zamówienia.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ
1. Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji Projektu nr 1/2016 treść niniejszego zapytania
ofertowego zostanie wysłana do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Pisemnie na adres: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej ul. Kładki 24, 80-822
Gdańsk, drogą elektroniczną na adres: dawid.nidzworski@gmail.com
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Dawid Nidzworski,
tel. +48 534 507 000.
4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią niniejszego zapytania ofertowego, sposobem
przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego. Zamawiający
udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.
Zapytanie powinno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Na zapytania, które wpłynęły po
tym terminie Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi. Treść zapytań
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dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany
lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. Informacja ta będzie
zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis
dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na trzy dni przed upływem
terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wyłącznie Wykonawcom,
którym przekazano zapytanie ofertowe i umieści informację na stronie internetowej.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Oferta musi zachować ważność do: 31 grudnia 2019 r. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
IX. OPIS SPOSOBU
SKŁADANIA OFERT

PRZYGOTOWYWANIA

OFERT,

MIEJSCE

I

TERMIN

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) do
niniejszego zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy załączyć
zaparafowany przez Wykonawcę Załącznik nr 1a (Specyfikacja minimalnych wymagań
aparatury) do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy ponadto dołączyć:
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy);
c) oświadczenie każdej z osób biorących udział w przedmiotowym postępowaniu (po
stronie Wykonawcy) o zapoznaniu się w treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
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osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż
6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio o miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim, z tym zastrzeżeniem, że
dokumenty sporządzone w języku angielskim składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski. Zamawiający zastrzega, że dla oceny ofert wiążąca będzie wersja dokumentów
przetłumaczona na język polski.
8. Oferty należy złożyć do dnia 12.12.2019 r. do godziny 23:59 CET.
9. Oferty
należy
składać
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej:
dawid.nidzworski@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Instytut
Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk).
10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub
wpływu na wskazany w punkcie 5 adres mailowy.
11. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie, oferty zawierające termin realizacji
zamówienia wykraczający poza termin wskazany w punkcie IV niniejszego zapytania
ofertowego nie będą podlegały ocenie (zostaną odrzucone).
12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego
zapytania ofertowego.
14. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje Wykonawcy odwołanie.
15. W przypadku odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu całego zamówienia poprzez wskazanie
w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
2. Jeżeli złożono ofertę, 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. Wykonawca, składając
ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
Projekt pt. „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki
kostnej” (akronim „GlassPoPep”), realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG
umowa nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019

6

Załącznik nr 22 do regulaminu Projektu GlassPoPep

produktu, którego zakup wraz z dostawą będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3. Cena musi być wyrażona w walucie PLN.
4. Ceny określone przez Wykonawcę pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą
podlegały zmianom.
5. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w
walucie: PLN.
XI. KRYTERIA OCENY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena: 90%
czas dostawy: 10%
2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena:
Cm
𝐂=
x 90
Cx
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm - minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx - cena netto rozpatrywanej oferty.

Czas dostawy:
𝐂𝐙 =

CZm
x 10
CZx

CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy;
CZm – minimalny czas dostawy zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie;
CZx - czas dostawy rozpatrywanej oferty
S = C + CZ
S - suma punktów danej oferty
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy;
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj.
otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
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XII. WARUNKI UMOWY
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2 . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania
umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na
konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron,
b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów pośrednich poprzez ich
wydłużenie lub skrócenie:
i)
w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych
rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
ii)
w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania
dokumentów, których te przepisy wymagają,
iii)
na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub
opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
iv)
w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie poza kontrolą
strony, występujące po podpisaniu umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne,
niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną
ze Stron jej zobowiązań wynikających z umowy (takie zdarzenia obejmują w
szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie,
embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach
przemysłu, klęski żywiołowe),
v)
w przypadku wystąpienia przestojów lub opóźnień wynikających z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego oraz mających bezpośredni wpływ na
terminowość wykonania przedmiotu umowy lub dochowanie terminów pośrednich,
vi)
na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu
wykonania przedmiotu umowy lub terminów pośrednich,
vii)
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych mających
wpływ na realizację umowy,
viii)
w przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części umowy,
c) zmiana wysokości wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie lub obniżenie lub zmiana
sposobu rozliczenia umowy:
i)
w przypadku braku konieczności uzyskania zgód lub decyzji w zakresie
wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia,
ii)
na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub
opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
iii)
w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych mających
wpływ na realizację umowy,
iv)
w przypadku zmiany źródeł finansowania umowy, mających wpływ na sposób
rozliczenia umowy,
v)
w przypadku odstąpienia od niezrealizowanej części umowy,
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3.

4.

5.

6.

d) zmniejszenie zakresu umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia z przyczyn o
obiektywnym charakterze lub istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
całości lub części przedmiotu umowy nie leży w interesie Zamawiającego,
e) zmiana terminów realizacji umowy lub sposobu realizacji umowy lub terminów płatności
w przypadku konieczności dostosowania harmonogramu realizacji umowy do
harmonogramu realizacji projektu lub z uwagi na zmianę źródeł finansowania
przedmiotowego zamówienia,
f) zmiana terminów realizacji umowy lub sposobu realizacji umowy lub terminów płatności
w przypadku konieczności lub wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności
przeprowadzenia dodatkowych prac B+R w ramach projektu,
g) zmiana harmonogramu realizacji umowy z przyczyn wynikających z postępu prac B+R w
ramach realizowanego projektu oraz w przypadku zmiany harmonogramu realizacji
projektu, w tym jego przedłużenia,
j) zmiana umowy z obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub
Wykonawcy,
k) w przypadku, gdy wynikną rozbieżności, oczywiste omyłki pisarskie lub inne niejasności
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowień przez Strony.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 2 powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości prawnej) adresów,
teleadresów, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w umowie zapisu dotyczącego
udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i wykonywania przez Wykonawcę świadczeń
serwisowych z niej wynikających, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie umowy (protokół odbioru – bez uwag).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania
przez Wykonawcę terminu dostawy aparatury (sprawnej i wolnej od wad). Ponadto
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w umowie finansowych kar umownych
za każdy dzień opóźnienia w dostawie aparatury w stosunku do terminu określonego przez
Wykonawcę w ofercie oraz w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z
Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym
Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą, po wybranym pierwotnie Wykonawcy, w
przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w umowie zapisu o:
a) czasie obsługi zgłoszenia serwisowego przez Wykonawcę, który wynosić będzie 1 dzień
roboczy (liczony jako 24 godziny od momentu zgłoszenia);
b) konieczności dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych aparatury, o tych
samych parametrach i właściwościach, sprawnej, wolnej od wad, umożliwiającej
korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem - w przypadku wystąpienia awarii aparatury
lub stwierdzenia jej wad uniemożliwiających korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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W celu prawidłowej realizacji procesu przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego
postępowania, Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH,
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w
niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)
Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy, zawiadamiając Wykonawcę
pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Z poważaniem,
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
1a. Specyfikacja minimalnych wymagań aparatury
2. Klauzula informacyjna
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