Sygn. post. nr NZ-244-120/2018

Dot. wniosku Nr CRZP-240-1588/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 021363663, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:
akcesoria i materiały zużywalne do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500 wraz z dostawą.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.

Termin wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2018 r.

5.

6.

Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: brak
2) wymagania dot. osób: brak
3) wymagania dot. sprzętu: brak
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena
Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = -------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
Cena: 100%

7.

Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie
oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Zlecenie.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie
Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przesłać na adres: beata.przybysz@pgi.gov.pl.

9.

Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do
podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania
ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

10.

Termin składania ofert upływa dnia 16 listopada 2018r. o godzinie 11:00.

11.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Beata Przybysz tel. (22)459-26-43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: beata.przybysz@pgi.gov.pl.

13.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako
„tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.

14.

Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe
jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
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4)

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał innego zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje
się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod katem spełniania wymagań wskazanych
w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów
oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
15.

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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: akcesoria i materiały zużywalne do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500 wraz z dostawą sygn. postępowania: NZ-244-120/2018, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta
umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych
mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe
będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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9)

− 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;
nie przysługuje Pani/Panu:
− 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.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).
______________________
*

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.

ZATWIERDZAM:
Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
mgr Patrycja Pabich
Warszawa dnia 09.11.2018 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
1.

Przedmiotem zamówienia są
Hitachi SU3500 wraz z dostawą.

2.

Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2018r.

3.

Cena obejmuje koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.

4.

Miejsce dostawy: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

5.

Wykaz z opisem akcesoriów i materiałów, liczba sztuk w opakowaniu, liczba opakowań objętych zamówieniem:

Lp.

Nazwa towaru

Opakowanie

1.

Przewodząca, dwustronna taśma węglowa 8 mm x 20 m
(szer. x dł.)

1 szt/op.

2.

Samoprzylepne dyski
węglowe o średnicy
9 mm

100 szt/op.

3.

Samoprzylepne dyski
węglowe o średnicy
12 mm

100 szt/op.

4.

Samoprzylepne dyski
węglowe o średnicy
25 mm

54 szt/op.

5.

Przewodzący cement
węglowy (Leit-C)

30 g/op.

6.

Rozcieńczalnik do
cementu węglowego
(Leit-C)

30ml/op.

7.

Przewodząca, szybkoschnąca zawiesina
srebra

50 g/op.

8.

Stolik na próbki
Ø50 mm

1 szt/op.

9.

Stolik na próbki
Ø15 mm

10 szt/op.

10.

Stolik na próbki
Ø25 mm

10 szt/op.

11.

Stolik na próbki
Ø32 mm

10 szt/op.

12.

Holder 12 pin
Ø62 mm

1 szt/op.

13.

Holder 6 pin
Ø42 mm

1 szt/op.

akcesoria

i

materiały

zużywalne

Opis funkcjonalno-użytkowy
Przewodząca, dwustronna, nieporowata taśma węglowa do badań
nienapylonych próbek w mikroobszarze (SEM, EDX)
Przewodzące, samoprzylepne,
dwustronne dyski węglowe do
badań nienapylonych próbek w
mikroobszarze (SEM, EDX)
Przewodzące, samoprzylepne,
dwustronne dyski węglowe do
badań nienapylonych próbek w
mikroobszarze (SEM, EDX)
Przewodzące, samoprzylepne,
dwustronne dyski węglowe do
badań nienapylonych próbek w
mikroobszarze (SEM, EDX)
Zawiesina drobnocząsteczkowego węgla w lotnym nośniku. Do
tworzenia przewodzącego połączenia między próbką, a np.
stolikiem mikroskopu elektronowego

do

mikroskopu

Producent*

elektronowego

Numer
Liczba
katalogowy*

Agar Scientific

G3939

1 op.

Agar Scientific

AGG3357N

2 op.

Agar Scientific

AGG3347N

2 op.

Agar Scientific

AGG3348N

4 op.

Agar Scientific

G3300

1 op.

Agar Scientific

G3300A

1 op.

Agar Scientific

AGG302

1 op.

Agar Scientific

AG16328

2 op.

Stolik do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500

Agar Scientific

AG16324

1 op.

Stolik do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500

Agar Scientific

AGG3377B

1 op.

Agar Scientific

AG16325

1 op.

Agar Scientific

AG15417

2 op.

Agar Scientific

AG15411

2 op.

Rozcieńczalnik do cementu
węglowego (Leit-C)
Szybkoschnąca zawiesina srebra
w lotnym nośniku. Po wyschnięciu tworzy gładką, przywierającą
oraz bardzo dobrze przewodzącą
powłokę
Stolik do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500

Stolik do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500
Holder na 12 stolików o średnicy
12,5 mm lub na 4 stoliki
o średnicy 25 mm
Holder na 6 stolików o średnicy
12,5 mm lub na 3 stoliki
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o średnicy 25 mm

14.

Stoliki na próbki
Ø12,5 mm z pinem

100 szt/op.

15.

Stoliki na próbki Ø25
mm z pinem

50 szt/op.

16.

Pudełko na stoliki o
średnicy od 6,4
do 50 mm

1 szt/op.

17.

Pojemnik z tworzywa
sztucznego

1 szt/op.

Aluminiowe stoliki na próbki o
średnicy 12,5 mm. Stoliki z pinem o długości 8 mm
i średnicy 3,2 mm
Aluminiowe stoliki na próbki o
średnicy 12,5 mm. Stoliki z pinem o długości 8 mm
i średnicy 3,2 mm
Pudełko do przechowywania
stolików z pinem
o średnicy 3,2 mm.
Plastikowy pojemnik z przegródkami do przechowywania akcesoriów do mikroskopu elektronowego

Agar Scientific

AGG301

1 op.

Agar Scientific

AGG399

1 op.

Agar Scientific

AG16709

4 op.

Agar Scientific

AGG3873

1 op.

*Przywołane w niektórych miejscach nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy, należy je traktować wyłącznie jako materiały przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymaganych standardów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach i standardach nie gorszych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (równoważność), pozwalających osiągnąć oczekiwane przez Zamawiającego korzyści związane z komfortem użytkowania, trwałością, określonym zachowaniem w danych okolicznościach.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4
OFE RT A

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZ-244-120/2018 (CRZP-240-1588/2018) dotyczące: akcesoriów i materiałów zużywalnych do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500 wraz z dostawą składamy niniejszą ofertę.

1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem:
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………

2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 21 grudnia 2018r.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony
oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów Zlecenia załączonych do
zapytania ofertowego.

5.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6.

Załącznikami do niniejszego formularza są:

7.

a.

………………………………...…………………………………………………………..

b.

………………………………...…………………………………………………………..

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

tel. …………………………………………………e-mail …………………………………………….

................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do formularza oferty

Formularz cenowy
Składając w imieniu ......................................................................... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na akcesoria i materiały zużywalne do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500 wraz z dostawą oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

Lp.

Nazwa towaru

Opakowanie

Producent

Numer
katalogowy

Cena jednostkowa
netto w PLN

Liczba

Wartość netto
w PLN

Wartość
podatku VAT

Wartość brutto
w PLN

1

2

3

4

5

6

7

8 (kol. 6x7)

9

10 (kol. 8+9)

1.

2.
3.
4.

Przewodząca, dwustronna
taśma węglowa 8 mm x 20 m
(szer. x dł.)
Samoprzylepne dyski
węglowe o średnicy
9 mm
Samoprzylepne dyski
węglowe o średnicy
12 mm
Samoprzylepne dyski
węglowe o średnicy
25 mm

1 szt/op.

1 op.

100 szt/op.

2 op.

100 szt/op.

2 op.

54 szt/op.

4 op.

5.

Przewodzący cement
węglowy (Leit-C)

30 g/op.

1 op.

6.

Rozcieńczalnik do cementu
węglowego (Leit-C)

30ml/op.

1 op.

7.

Przewodząca, szybkoschnąca
zawiesina srebra

50 g/op.

1 op.

8.

Stolik na próbki Ø50 mm

1 szt/op.

2 op.

9.

Stolik na próbki Ø15 mm

10 szt/op.

1 op.

10.

Stolik na próbki Ø25 mm

10 szt/op.

1 op.

11.

Stolik na próbki Ø32 mm

10 szt/op.

1 op.
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12.

Holder 12 pin Ø62 mm

1 szt/op.

2 op.

13.

Holder 6 pin Ø42 mm

1 szt/op.

2 op.

14.

Stoliki na próbki Ø12,5 mm
z pinem

100 szt/op.

1 op.

15.

Stoliki na próbki Ø25 mm
z pinem

50 szt/op.

1 op.

16.

Pudełko na stoliki o średnicy
od 6,4 do 50 mm

1 szt/op.

4 op.

17.

Pojemnik z tworzywa
sztucznego

1 szt/op.

1 op.
Razem

*

* Wartość brutto należy przenieść do Formularza ,,Oferta’’.
Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu cenowym wszystkich elementów składowych. Niewypełnienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego.

................................, dnia .............................

..............................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

(miejscowość)……………, dnia ……………….. r.
(dane Wykonawcy)………………..……….
tel…………………
……………..@…………….
ZLECENIE nr CRZP-240-1588/2018
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa,
ul. Rakowiecka 4), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000122099, NIP 525-000-8040, Regon 000332133),
kupuje na warunkach określonych w niniejszym zleceniu oraz Załącznikach nr 1 i 2 do zlecenia (Opis przedmiotu zamówienia i Oferta Wykonawcy z dnia _______________), od Wykonawcy:
……………..………………………………………………………..……………………………………..
(podmiot, adres, nip, regon, krs)
akcesoria i materiały zużywalne do mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500 („przedmiot sprzedaży”).
Szczegółowe parametry i ilości przedmiotu sprzedaży określa Załącznik nr 1 do zlecenia (Opis przedmiotu zamówienia).
Maksymalna wartość przedmiotu sprzedaży, na podstawie złożonej Zamawiającemu oferty, wynosi ……………….zł
brutto (słownie ………………………………………………………..) i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu sprzedaży, w tym koszt ubezpieczenia, transportu, wydania i rozładunku w siedzibie Zamawiającego
i wszystkie inne czynności niezbędne do realizacji zamówienia.
Oferowana cena zawiera podatek VAT w stawce ….. % (…………….)
Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu kompletny i pozbawiony wad przedmiot sprzedaży nie później niż do
21 grudnia 2018 roku, przy czym w razie wystąpienia opóźnienia w wydaniu przedmiotu sprzedaży ponad ten termin
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu
sprzedaży wydanego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% maksymalnej wartości przedmiotu sprzedaży.
Przyjęcie przedmiotu sprzedaży dokonane zostanie protokołem odbioru w miejscu wydania przedmiotu sprzedaży: ul.
Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności przedmiotu sprzedaży co do
ilości lub jakości – Zamawiający odmówi przyjęcia, a Wykonawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 3 dni
roboczych, zobowiązuje się dostarczyć przedmiot sprzedaży zgodny z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Płatność nastąpi po protokolarnym potwierdzeniu przyjęcia przedmiotu sprzedaży, przelewem na podstawie wystawionej
faktury w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia Instytutowi prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy tam wskazany. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia dyspozycji przelewu przez Instytut.
Fakturę proszę wystawić na:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
NIP 525-000-80-40
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………
…….……………………
(podpis Zamawiającego)
Powyższe przyjmuję i zobowiązuję się wykonać na przedstawionych warunkach ………………..…………
(podpis Wykonawcy)
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Klauzula informacyjna
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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. +48 22 45 92 000, fax. tel. +48 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: akcesoria i materiały zużywalne do mikroskopu
elektronowego Hitachi SU3500 wraz z dostawą (Sygn. postępowania: NZ-244-120/2018), prowadzonym w
trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych
wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym
zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ
przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych
mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe
będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych
z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach
nakazanych prawem.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
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;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− 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.
______________________
*
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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