Znak sprawy: 6/PA/2015
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro na „Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu
Toksykologii”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu dla Zakładu
Toksykologii (PT).
Udzielający zamówienia:

Instytut

Przemysłu

Organicznego Oddział

w Pszczynie,

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.
Opis przedmiotu zamówienia:

I.

WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Komora laminarna II klasa bezpieczeństwa – 1 szt. o następujących parametrach:
a) Wolnostojąca, o maksymalnej szerokości zewnętrznej 150 cm i blacie roboczym o szerokości
nie mniejszej niż 120 cm,
b) II klasa bezpieczeństwa biologicznego (Biohazard) wg normy EN-12469:2000. Zapewnienie
całkowitej sterylności przestrzeni roboczej oraz pełnej ochrony,
c) Dwa filtry HEPA - obszaru pracy i wylotowy o efektywności nie mniejszej niż 99,999%,
d) System alarmowy informuje o nieprawidłowościach laminarnego przepływu powietrza,
otwartym oknie frontowym, zużyciu filtrów HEPA i lampy UV, blokadzie wylotowego
otworu powietrza, nieprawidłowej pracy wentylatora oraz zaniku zasilania,
e) Wyposażenie w minimum jeden wentylator,
f) System filtracyjny powinien zapewniać przepływ powietrza z minimalną średnią prędkością
przekraczającą 0.4 m/s (zgodne z normą EN-12469),
g) Poziom hałasu: < 58 dBA,
h) Oświetlenie białe jarzeniowe min. 1400 lux,

i) Lampa UV; zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy,
j) Gniazda elektryczne (3-5), gniazdo gazowe, gniazdo próżni,
k) Blat roboczy ze stali nierdzewnej dzielony na minimum 3 części,
l) Transport do pomieszczeń na parterze drzwiami o świetle 110 cm,
m) Gwarancja min. 36 miesięcy,
n) Deklaracja zgodności CE.

2. Wytrząsarka z możliwością inkubacji (inkubator z wytrząsaniem) próbówek 50 ml
w temperaturze 37ºC przy 250 rpm z amplitudą 2,5-3 cm – 1 szt. o następujących
minimalnych parametrach:
a) Regulacja temperatury + 5oC powyżej temperatury otoczenia do 80oC,
b) Dokładność nastawy temperatury 0,5oC,
c) Zakres obrotów 40 do 400 obr/min z regulacją płynną,
d) Amplituda wytrząsania 25 mm,
e) Możliwość mocowania statywów na probówki oraz uchwytów na kolby o pojemności od 10
mL do 1 litra.
3. Pipety po 1 szt.
a) Pipeta regulowana o pojemności 20 µl,
b) Pipeta regulowana o pojemności 200 µl,
c) Pipeta regulowana o pojemności 1000µl,
d) Pipeta automatyczna 8-kanałowa o pojemności 5-50µl zmiennopojemnościowa + końcówki,
e) Pipeta automatyczna 8-kanałowa o pojemności 20-200µl zmiennopojemnościowa +
końcówki,
f) Pipeta o pojemności 5 ml,
g) Pipeta o pojemności 10 ml.
4. WYMAGANIA DODATKOWE
Po dostarczeniu sprzętów do Zamawiającego powinny być one gotowe do pracy bez

dodatkowych zakupów. Cena powinna obejmować dostarczenie urządzeń pod wskazany adres,
instalację oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń w laboratorium użytkownika.
Urządzenia muszą być objęte gwarancją, liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru
jakościowego. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych
i wad prawnych. Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności, przez co należy rozumieć
wystawione

przez

producenta

lub

jego

upoważnionego

przedstawiciela

oświadczenie

stwierdzające, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi
lub określoną normą i posiadać oznakowanie CE – jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia.

II.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę. Złożenie oferty jest równoznaczne
z deklaracją dostarczenia sprzętów o parametrach określonych w opisie technicznym.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzu dołączonym do zapytania.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy.
6. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
godność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
7. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna
być podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Instytut Przemysłu
Organicznego Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna lub złożyć
osobiście w siedzibie zamawiającego, sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 14:00.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem
o następującej treści „Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu

Toksykologii” – nie otwierać przed 18.03.2015 r. godz. 10:15.
9. Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie będą
dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Oferentom.
10. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru.
11. Ponadto należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów.
12. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ipo-pszczyna.pl.
13. Oferty należy składać do dnia 18.03.2015 r. do godz. 10:00.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2015 r. o godz. 10:15.
15. kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi cena.
Kryterium - cena - stanowi 100% wagi
uwzględniając powyższe kryterium zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta
spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową i uznana została
za najkorzystniejszą.
16. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. od 18.03.2015 r.
17. Termin dostawy i montażu zestawu do 5 tygodni od dnia udzielenia zamówienia/podpisania
umowy.
18. Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury przez wykonawcę. Faktura może być
wystawiona najwcześniej po bezusterkowym odbiorze jakościowym i ilościowym.

Załącznik zapytania Znak sprawy: 6/PA/2015

........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na
„Dostawa

komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii”

WYKONAWCA:

..................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

...................................................................................................................................................................
(adres firmy)
telefon ………………………………………………….. fax: ………………………………………...

NIP ......................................................................., REGON ...................................................................
1. Spełniając warunki określone w zapytaniu, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za
całkowitą cenę:
1.1 cena netto: .........................................................................................................................zł,
(słownie...................................................................................................................................zł)
1.2 stawka podatku VAT ………………..%, wartość podatku VAT ….……………………….złotych
1.3 cena brutto: ....................................................................................................................................zł,
(słownie................................................................................................................................................zł)

2. Termin wykonania dostawy i montażu: do 5 tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy.
3. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w zapytaniu
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Będziemy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert a w razie wyboru oferty
zobowiązujemy się przyjąć zlecenie do realizacji/podpisać umowę na realizację zamówienia.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe.
Oferta zawiera ….…............... stron ponumerowanych w kolejności ułożenia, w tym .................
załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego formularza ofertowego.
4. Deklaruję, dostawę sprzętów zgodnie z opisem technicznym zapytania o cenę.

…………………………
Data

….............................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

