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Poznań, dnia16 grudnia 2021 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

IORPIB/ZP/D/ZDN1/2021 

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert 
cenowych na: 

Chromatograf cieczowy sprzężony z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) wraz z 
oprogramowaniem i wyposażeniem niezbędnym do pracy ww. zestawu 

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. [t.j. w Dz. U. z 2021 r. poz. 478]. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

a) dostawa chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemową spektrometrią mas (LC
MS/MS) wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem niezbędnym do pracy ww. zestawu do 
siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku - ul. Chełmońskiego 22 (15-
195 Białystok) 

b) serwis gwarancyjny w okresie 36 miesięcy, który obejmuje wszelkie świadczenia , których 
celem jest zapewnienie prawidłowego działania przedmiotu umowy opisanego w pkt. a) 
powyżej. Serwis gwarancyjny obejmuje równiez koszty okresowych przeglądów 

gwarancyjnych (co najmniej raz w roku) wraz z materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do 
realizacji przeglądu . 

c) szkolenie obsługowo-aplikacyjne dla personelu Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zamawianych ilości 
został zawarty w załączniku nr 1. 

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, wolny 
od wad, bez wcześniejszej eksploatacji, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny 
technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie zamawianej aparatury, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku - ul. 
Chełmońskiego 22 (15-195 Białystok) . 

Termin realizacji: do 30 grudnia 2021 r. 

11 . Składanie ofert 

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
j .domagala@iorpib.poznan.pl 

• Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym (wzór-zał. nr 2 do ogł. o zam). 
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie elektronicznej, w języku polskim. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
• Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego(podpisanego 
elektronicznie przez mocodawcę/ów. 

• Oferta przekazana drogą elektroniczną musi być podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania firmy Wykonawcy. 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację o wymaganych przez 
producenta przeglądach gwarancyjnych wraz z ich specyfikacją oraz specyfikację techniczną 
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oferowanego sprzętu wykorzystując zał. nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (informacje 
podpisane również elektronicznym podpisem kwalifikowanym). 

Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2021 r. o godz. 12:00 

Ili. Kryteria wyboru 

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto 
z wagą 100%. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia, spośród 
ofert spełniających wymagania określone przez Zamawiającego. 

IV. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli : 

1. Nie złożono żadnej oferty mnie podlegającej odrzuceniu. 

2 . Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności , powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, 

4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, 
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 
części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

6. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 
V. Warunki płatności 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu zamówienia i otrzymaniu faktury. 
2. Termin płatności: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
VI. Osoby do kontaktu 
1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym: Janusz Domagała tel. 61-864-

90-35, e-mail: j.domagala@iorpib.poznan.pl 
2. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego zamówienia, mogące mieć 

wpływ na złożenie oferty o udzieleniu zamówienia będą publikowane na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu 
Badawczego. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych -w załączniku nr 4 do Ogłoszenia 
o zamówieniu. 
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