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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI 

KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

1) opis przedmiotu zamówienia:  

usługa wykonania 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznej w obiektach Instytutu Ochrony Roślin-PIB 
w Poznaniu-przy ul. Władysława Węgorka 20 (nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a ,5b, 6, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 11 
,12, 13, 14, 15, 17, 17a, 17b, 17c, 18) w zakresie: 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / 
pomiary impedancji pętli zwarcia)-(ok. 4700 punktów) 

 pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych (ok. 4370 punktów) 

 pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych (ok. 170 punktów) 

 pomiary wyłączników różnicowoprądowych –(ok. 75 punktów) 

 badanie urządzeń zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowo-prądowym-(ok. 660 punktów) 

oraz dostarczenie po wykonanych pomiarach protokołów z  badania z wynikami 
pomiarów (w 2 egzemplarzach) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ww. ilości punktów są ilościami szacunkowymi, rzeczywista liczba punktów –będzie określona po 
dokonaniu pomiarów i  będzie stanowiła podstawę do naliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Podane 
wyżej liczby szacunkowe punktów mają znaczenie do określenia ceny oferty, którą należy określić na 
ich podstawie. 

2) termin wykonania zamówienia: max. 5 tygodni od  dnia zawarcia umowy  
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów, 

 posiadają zdolności techniczne / zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia ( w tym 
dysponują osobami z uprawnieniami do dokonywania pomiarów stanowiących przedmiot 
zamówienia),  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację  przedmiotu 
zamówienia oraz  

 nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo 
zamówień publicznych 
W ramach oferty należy złożyć wypełniony, podpisany formularz oferty(wraz z oświadczeniem 
w zakresie spełniania ww. warunków)-wzór w zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Ocena 
spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w 
niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

 
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

formularz oferty(wraz z oświadczeniem w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu) 
podpisany przez przedstawiciela firmy,  
 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, załączniki oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego: Instytut 
Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań. 
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 
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Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej: j.domagala@iorpib.poznan.pl 
  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 
 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
imię i nazwisko: Janusz Domagała; tel. (61) 864-91-35, e-mail j.domagala@iorpib.poznan.pl 
w terminach: od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 
imię i nazwisko: Janusz Domagała; tel. (61) 864-91-35, e-mail j.domagala@iorpib.poznan.pl 
 

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy. 
7) termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
8) opis sposobu przygotowywania ofert:  

 Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia o 
zamówieniu. 

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

 Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 Oferta wymaga podpisu oferenta / osób uprawnionych do jej reprezentowania w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę 

 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

 Ofertę należy złożyć /przesłać e-mailem (na adres j.domagala@iorpib.poznan.pl) do dnia: 
11.10.2017 r. do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Władysława Węgorka 20- w 
Poznaniu (60-318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku dyrekcyjnym. 

 Oferty zostaną otwarte dnia: 11.10.2017 r. o godz. 12.15. w siedzibie zamawiającego przy ul. 
Władysława Węgorka 20- w Poznaniu (60-318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku 
dyrekcyjnym. 

 

10) opis sposobu obliczenia ceny:  

 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana brutto w PLN (do dwóch 
miejsc po przecinku) cyfrowo i słownie. 

 Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym.  
 

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena 

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę 

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 
żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy. 
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14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach: wzór umowy w zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro, udostępnionego na stronie internetowej http://bip.ior.poznan.pl/ oraz przepisami ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 

____________________________________________________________  

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

http://bip.ior.poznan.pl/

