
 Znak sprawy:  5/PA/2016 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 

30 000 euro na „Dostawa weterynaryjnego analizatora hematologicznego” 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę weterynaryjnego 

analizatora hematologicznego. 

Udzielający zamówienia: Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie,                            

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

 

 

I. WYMAGANIA TECHNICZNE  

 

1. Weterynaryjny analizator hematologiczny:  

a) wymagana objętość krwi potrzebna do badań – mniej niż 20 µl, 

b) dostosowanie do analizy zwierząt laboratoryjnych: mysz, szczur,  

c) możliwość oznaczenia takich parametrów jak: liczba erytrocytów, leukocytów, krwinek 

płytkowych, hemoglobiny, hematokrytu, MCV, MCH, MCHC, 

d) możliwość walidacji aparatu 

e) automatyczny wydruk wyników (drukarka zewnętrzna lub wewnętrzna), 

f) czas analizy -  nie dłużej niż 3 minuty 

  

2. WYMAGANIA DODATKOWE 

Po dostarczeniu sprzętu do Zamawiającego powinien być on gotowy do pracy. Cena powinna 

obejmować dostarczenie urządzenia pod wskazany adres, instalację oraz przeszkolenie w zakresie 

obsługi urządzenia w laboratorium użytkownika. Urządzenia musi być objęte gwarancją, liczoną 

od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie 

nowe i wolne od wad fizycznych i wad prawnych. Urządzenia musi 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. 

Ponadto Wykonawca musi zapewnić czas dostawy odczynników/krwi kontrolnej: do 48 godzin 

oraz dostępność usługi serwisowej: do 24 godzin. 

 

 

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 weterynaryjnego analizatora hematologicznego” – nie 

otwierać przed 09.06.2016 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 09.06.2016 r. do godz. 10:00. 

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016 r. o godz. 10:15. 

15. kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi cena.  

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który łącznie uzyska 

najwyższą ilość punktów w kryteriach wskazanych poniżej: 

1. Cena brutto za całość zamówienia – 80%, 

2. Gwarancja 10%, 

3. Termin wykonania robót – 10%.  

 

Ad. 1 Liczba punktów (maksymalnie – 80 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” 

zostanie obliczona wg wzoru:  

Kc = (Cmin / Cx) x 80 punktów,  

gdzie:  

Kc - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,  

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,  

Cx - cena brutto oferty ocenianej. 

W ofercie należy podać cenę w PLN za całość zamówienia zawierającą całkowity jego koszt wraz z 

należnym podatkiem VAT. Wszystkie wartości tj.: netto, VAT i wartość brutto należy zaokrąglić do 

dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena powinna obejmować 

wszystkie koszty wykonania całości zamówienia. 

 

Ad. 2 Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 

„gwarancja” zostanie obliczona w następujący sposób: 



Kg = (Gx /Gmax) x 10 punktów, 

gdzie: 

Kg - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za termin gwarancji,  

Gmax -  najdłuższy termin zaoferowanej gwarancji  

Gx -  termin gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej wyrażony w miesiącach od dnia 

podpisania Umowy. 

 

Ad. 3 Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „termin 

wykonania” zostanie obliczona w następujący sposób: 

Kt = (Tmin /Tx) x 10 punktów, 

gdzie: 

Kt - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za termin wykonania zamówienia,  

Tmin -  najkrótszy termin wykonania zamówienia zaproponowany w ważnych ofertach wyrażony 

w tygodniach,  

Tx -  termin wykonania zamówienia w ofercie ocenianej wyrażony w tygodniach. 

 

Uwzględniając powyższe kryteria 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 09.06.2016 r. 

17. 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: 5/PA/2016 

 

 

........................................................ 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na 

„Dostawa weterynaryjnego analizatora hematologicznego” 

 

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 zamówienia: do ……… tygodni od dnia zamówienia/podpisania umowy. 

3. Na wykonane roboty udzielam…….. miesięcy gwarancji. 

4. 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. 

5. Deklaruję, że w przypadku przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w zapytaniu zapłatę kwoty w wysokości 0,5% ceny określonej w pkt. 1.3 niniejszego 

formularza, lecz nie więcej niż 20% ceny, licząc za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy. 

 

 

 

 

………………………… 

Data                                                                           …............................................. 

              podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 


