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Poznań , dnia 28 marca 2019 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. w 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający- Instytut Ochrony Roślin-PIS ogłasza postępowanie na: 

1. opis przedmiotu zamówienia: 

zakup 1 egz. opryskiwacza plecakowego w ramach Projektu: "Strategia przeciwdziałania uodparnianiu 
się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
agroekosystemu", akronim BioHerOd*, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko 
naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG (Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017) 

Specyfikacja techniczna opryskiwacza plecakowego: 

• belka polowa z podłokietnikiem o szerokości roboczej 2,0 m 

• 2 wymienne zbiorniki cieczy użytkowej wykonane z tworzywa ciśnieniowego o pojemności 2,5 

I, 

• zamykanie zbiornika głowicą „camlock" z zabezpieczeniem przed otwieraniem gdy zbiornik 

jest pod ciśnieniem , 

• regulowane ciśnienie robocze w zakresie od 0,5 do 4,0 bar 

• zasilanie i odpowietrzanie zbiornika cieczy zaworem suwakowym, 

• rozpylacze szczelinowe TeeJet XR 110-02 (lub równoważne), filterki standardowe, 

• wydatek cieczy użytkowej w zależności od rozpylacza, prędkości i ciśnienia roboczego od 100 

do 600 I/ha, 

• zasilanie sprężonym powietrzem z ciśnieniowej butli kompozytowej o poj 3,0 I, max ciśnienie 

w butli -300 bar 

• instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 12 mies ięcy, instruktaż operatorów przed 

odbiorem opryskiwacza. 

2. termin wykonania zamówienia: max. 6 tygodni od daty podpisania umowy. 

3. warunki udziału w postępowan iu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

• posiadają zdolności techniczne / zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, 
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• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewn iającej realizację przedmiotu 
zamówienia oraz 
W ramach oferty należy złożyć wypełniony, podpisany formularz oferty (wraz z oświadczeniem 
w zakresie spełniania ww. warunków) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz specyfikację techniczną oferowanego 
sprzętu-wzór zał. nr 3 do ogłoszenia. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w 
oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełn ia/nie spełnia . 

4. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami: Janusz Domagała Tel. 61-864-91-35, e-mail: 
j.domagala@iorpib. pozna n. pl 

5. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy. 
6. termin związania ofertą: 30 dni 
7. opis sposobu przygotowywania ofert: 

• Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym (wzór-zał. nr 1 do zooc). 
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę . 
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawca 
do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do 
podpisania oferty np.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczeL O ile uprawnienia do reprezentacji osoby 
podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, do oferty Wykonawca załączy 
Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie .. 

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

• Koperta z ofertą powinna mieć oznaczenie: ZAPYTANIE OFERTOWE-Opr. Plec .. -NIE 
OTWIERAĆ PRZED 2019-04-05 GODZ. 12.15 oraz być opatrzona nazwą i adresem 
wykonawcy. 

8. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

• Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej (papierowej) w zamkniętej kopercie do dnia: 
2019-04-05 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: 2019-04-05 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. 

9. opis sposobu obliczenia ceny: 
• Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN (do dwóch 

miejsc po przecinku). 
• Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
• Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
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wariantowości cen. 

10. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena: 100% 

11 . 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. 

12. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 
żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy 

13. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżel i 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach: w załączeniu do zapytania-wzór umowy (zał. nr 2 do zooc.). 

14. Klauzule informacyjne 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Ochrony Roślin-PIS , ul. 
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIS : 
iod@iorpib. pozna n. pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamow1enia publicznego 
IORPIB/ZP/D/Opr.plec .. /Biostrateg3/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania subsydiarnie w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; 

• Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, subsydiarnie 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; 
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• 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; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

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; 

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. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o 
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Instytucie Ochrony Roślin
Państwowym Instytucie Badawczym, 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 
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