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Oznaczenie sprawy: IORPIB/Biostrateg3/0OZ/NGS/2020 
Poznań, dnia 10 lipca 2020 r. 

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 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j . Dz.U. z 2019 r. poz. 
1843) Zamawiający - Instytut Ochrony Roślin-PIS wszczyna postępowanie w trybie przetargu publicznego 
zamieszczając niniejsze ogłoszenie o zamówieniu na: dostav.'y / usługi / robót budowlanych na swojej stronie 
internetowej. 

1) opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sekwencjonowania totalnego RNA metodą NGS (Sekwencjonowanie 
Następnej Generacji) w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego - Lidera Konsorcjum -
Projekt pn . ,,Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu" współfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" 
BIOSTRATEG, Umowa Nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/2017. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ooz. 

2) termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

3) od dnia podpisania umowy do 15.10.2020 r. 

4) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

a. złożenie w wyznaczonym terminie oferty cenowej na wykonanie zamówienia podpisanej przez Oferenta 
lub uprawnionego przedstawiciela Oferenta; 

b. wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Załącznik nr 2 do ooz), 
c. wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta dotyczące potwierdzenia spe/niania 

warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań, certyfikatów) - Załącznik nr 2; 

1. Posiadanie statusu certyfikowanego oferenta usług sekwencjonowania Agilent 
Certyfikaty: CAP, CLIA, ISO. 

2. brak powiązań 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

lllumnia. 

1. niepowiązani lub niebędący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 351 , ze zm.) w stosunku do 
Zamawiającego (Lider Konsorcjum) lub któregokolwiek z członków konsorcjum naukowo-przemysłowego 
realizującego projekt opisany w tytule niniejszego zapytania (Wspólwykonawcy Projektu) ; 
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2. niebędącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym (Lider Konsorcjum) lub którymkolwiek z członków 
konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego Ogłoszenia 
(Wspólwykonawcy Projektu) lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który 
może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w 
szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli , także poprzez członkostwo w 
organach dostawcy towaru lub usługi; 

3. niebędącym podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego (Lider 
Konsorcjum) lub którymkolwiek z członków konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt 
opisany w tytule niniejszego zapytania (Wspólwykonawcy Projektu) w rozumieniu Rozporządzenia nr 
651/2014; 

4. niebędącym podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym (Lider Konsorcjum) lub którymkolwiek z 
członków konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego projekt opisany w tytule niniejszego 
zapytania (Wspólwykonawcy Projektu) w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług ( t.j . w Dz. U. z 2020 .poz. 106, 568, 1065.). 

4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

a. Formularz Oferty - Załącznik nr 1, 
b. Oświadczenia Oferenta - Załącznik nr 2 
c. Kopie wymaganych certyfikatów (Zamawiający dopuszcza również wersje w jęz. angielskim) 

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków ogłoszenia o zamówieniu: 

Osobą, ze strony Zamawiającego, upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w kwestiach formalnych 
Ogłoszenia o zamówieniu oraz w przedmiocie oferty jest p. Janusz Domagała - główny specjalista ds. zamówień 
publicznych (tel. + 48 61 864 91 35, e-mail: J.Domagala@iorpib.poznan.pl) 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane w procedurze wyboru. 

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

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy. 

7) termin związania ofertą: min. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8) opis sposobu przygotowywania ofert: 
• Oferent sporządza ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o 

zamówieniu wraz z oświadczeniami na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3. 
• Oferent może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
• Oferta wymaga podpisu oferenta 
• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę 
• Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 
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9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę można złożyć: w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „IORPIB/Biost rateg3/00Z/NGS/2020", do 
dnia: 2020-07-27 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 (p. Janusz Domagała). Otwarcie ofert nastąpi 
dnia: 2020-07-27 do 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: 
• Całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie będzie mogla ulec 

zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. Oferent nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na 
etapie realizacji okaże się, że nie uwzg lędni/ wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego 
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

• Cena Oferty powinna obejmować koszt wykonania zamówienia w PLN (do dwóch miejsc po przecinku), 
11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

cena (koszt całkowity wykonania przedmiotu zamówienia) - 100% 
Punkty za kryterium: cena zostaną przyznane każdej z ofert wg. wzoru: 
Liczba przyznanych punktów = (cena oferty najtańszej I cena oferty badanej) x 100 

Punkty w kryterium „cena" zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykonawca za kryterium „cena" może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

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

• Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
• O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 

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

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego: 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie, m.in.: 

a. Wynagrodzenie przysługujące Oferentowi płatne będzie na podstawie podpisanego bez uwag 
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego zrealizowanych usług oraz na podstawie wystawionej 
faktury, 

b. Kary umowne: za odstąpienie od Umowy z przyczyn po stronie Wykonawcy/Zamawiającego- 10% 
wartości wynagrodzenia, za opóźnienia w wykonaniu Umowy - O, 1 % wynagrodzenia za każdy dzień 
zawinionej zwłoki. 

Klauzule informacyjne 

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, udostępn ionego 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.). 

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 95/46M/E (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 
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• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIS; iod@iorpib.poznan.pl 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego nr IORPIS/Siostrateg3/OOZ/NGS/2020 prowadzonym w trybie przetargu publicznego 
(ogłoszenie o zamówieniu). 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowan ia subsydiarnie w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp"; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od terminu zakończenia realizacji Projektu, zgodnie z par. 
4 Załącznika Nr 2 do Umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu SIOSTRATEG - Nr 
Umowy SIOSTRA TEG3/34 7 445/1 /NCSR/2017; 

• 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 lube 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. 

DYRE:15,TC:>R L 
10.07.2020 r. L?? / ~ , 

•· •· prof.•dr-·ha/~a-rek·M4-··· 
Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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