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ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

ul. Kossutha 6;  40-844 KATOWICE  

nr telefonu/faksu  (+48-32) 254 60 31, (+48-32) 254 17 17 

1. Informacje wprowadzające 

1.1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza do składania ofert na:  

Dostawę odczynników mikrobiologicznych – kitów do izolacji.  

1.2. Odczynniki stanowiące przedmiot zamówienia służyć będą wyłącznie do celów prac 
naukowych. Na podstawie przepisu art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do 
niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy. 

1.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

1.4. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają 
warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Każdy wykonawca może złożyć tylko 
jedną ofertę. 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

2.1. W sprawach informacji o przedmiocie zamówienia, w tym o sposobie i zasadach 
wykonywania zamówienia: 

Łukasz Jałowiecki tel. 32 254 60 31 wew. 119; fax: 32 254 17 17, e-mail: l.jalowiecki@ietu.pl, 

2.2. W sprawach formalnych: 

Dorota Trybała, tel. 32 254 60 31 wew. 239; fax: 32 254 17 17, e-mail: przetargi@ietu.pl. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników mikrobiologicznych – kitów do 
izolacji.  

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie następujących 
produktów: 

- Kit do izolacji genomowego DNA z filtrowanych próbek wody, w tym wody mętnej, 50 
izolacji w zestawie –Dneasy Power Water Kit firmy Mo Bio nr kat. 14900-50-NF 2 zestawy 

4. Termin realizacji zamówienia 

4.1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od udzielenia zamówienia. 

4.2. Dostawa zrealizowana będzie do siedziby Zamawiającego. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  

5.1. Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
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6. Miejsce i termin składania ofert 

6.1. Oferty, o treści zgodnej z wzorem należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres 
zamawiającego w  terminie do 12.10.2018 godz. 10:00.  

6.2. Oferty składane osobiście będą przyjmowane w pok. 134 (sekretariat IETU) w godz. od 8:00 
do 15:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.  

6.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej lub faksem.  

Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać na adres: przetargi@ietu.pl. Oferty 

składane faksem należy przesłać pod nr 32 254 17 17. 

6.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę jej 
wysłania przesyłką pocztową, kurierską, faksem lub mailem. 

6.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. Badanie ofert 

7.1. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod 
względem zgodności zaproponowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego. Badanie 
ofert jest poufne.  

7.2.  Zamawiający może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty. 

8. Kryteria i sposób oceny ofert 

8.1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów:  

Lp. Opis kryterium Waga kryterium [%] 

1.  Cena  100 

8.2. Ocena kryterium cena będzie dokonana według wzoru:  

W1 = 
najniższa cena w ofertach 

x 100 pkt x waga kryterium 
cena w ofercie badanej 

W1 – wartość  punktowa oceny oferty według kryterium nr 1 

8.3. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 
dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w 
ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen lub upustów. 

8.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu niewykluczonemu z postępowania wykonawcy, którego 
oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, tj. oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

9.2. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom. 
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9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 
podawania przyczyn. 

9.5. Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: 
9.5.1. Załącznik Nr 1.  - Wzór oferty wykonawcy; 
9.5.2. Załącznik Nr 2.  - Wzór umowy. 

 

 

DYREKTOR IETU 

dr hab. inż. Jan Skowronek  

Katowice, dnia 05.10.2018 r    ....................................................................... 

/podpis Kierownika zamawiającego/ 


