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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 130 OOO PLN W INSTYTUCIE OCHRONY ROŚLIN

PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM 

1) opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis - zakres prac: 
Wykonanie prac badawczych i zadań na stanowisku: Technik B+R w ramach Projektu realizowanego 
przez Zamawiającego „Wspomaganie rozwoju i odporności roślin przy zastosowaniu nawozów 
płynnych wzbogaconych o związki bioaktywne. Akronim: ,,FertiUp" w ramach Poddziałania 1.1.1 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie przewidzianym do realizacji przez 
IOR-PIB w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r. 

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: 

• Współpraca z zespołem Zakładu Mykologii IOR-PIB w celu opracowania uniwersalnej 
reprezentacji problemu - zapewnienie wiedzy naukowej w zakresie: wykonywania technicznych 
prac związanych z przygotowaniem produktów do analiz, wyborem roślin , rozlewem pożywek 
mikologicznych. 

• Pobór roślin z poletek. 

• Prace umożliwiające dezynfekcję powierzchni używanej w przestrzeni laboratoryjnej. 
• Zestawienie statystyczne wyników analiz i wstępna obróbka dokumentacji projektowej. 

Lokalizacja: siedziba Zleceniodawcy (Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w 
Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20), siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce uzgodnione przez 
obie strony 

Wynagrodzenie: miesięczne, na podstawie rachunku i podpisanego protokołu zrealizowanych 
odebranych przez Kierownika Projektu prac w postaci Karty Pracy 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia 

2) termin wykonania zamówienia: zależnie od zakresu bieżących zadań, z zastrzeżeniem, że 
przewidywany maksymalny, miesięczny, wymiar czasu pracy to 35 godzin; czyli ogółem w okresie 
od dnia 01 .10.2022 r. do 30.11.2023 r. (14 miesięcy) maks. 490 godzin. 

3) 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. wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta dotyczące potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań) - Załącznik nr 2; 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
dotyczące: 

• posiadania wiedzy i doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej 
1. wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, 
2. dorobek naukowy dot. tematyki objętej przedmiotem zamówienia udokumentowany 

publikacjami, 
3. co najmniej 10-letnie doświadczenie w analizie danych doświadczalnych , 

4. znajomość pakietu statystycznego GenStat, 
5. znajomość programu CorelDRAW. 
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6. stopień doktora minimum 

• braku powiązań 
Zgodnie z treścią oświadczenia , stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania. Ocena spełniania warunku 
dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
metodą warunku granicznego - spełn ia/nie spełnia. 

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

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

• Oświadczenie o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2) 

W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo żądan ia dokumentów potwierdzających 

spełnianie wymagań (wykaz publikacji, certyfikaty/dyplomy itp.) 

5) 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.poznan.pl 

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

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

8) opis sposobu przygotowywania ofert: 

• Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym (wzór-zał. nr 1 do ooz). 
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej, w języku polskim. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
• Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączen ia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego podpisanego przez mocodawcę/ów. 

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

• Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem ,,IOR-
PI B/ZP/U/Prac. B+R/FertiU p/2022", do dnia: 2022-09-29 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). 

• Oferty zostaną otwarte dnia: 2022-09-29 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. 

1 O) opis sposobu obliczenia ceny: 

• Całkowita cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem , iż umowa 
zlecenia obejmuje okres od 01 .10.2022 do 30.11.2023 r.) jest ceną ryczałtową brutto 
stanowiącą iloczyn ceny oferowanej za 1 roboczogodzinę brutto x 490 godzin i nie będzie 
mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. Oferent nie będzie mógł żądać 
dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że nie uwzględnił wszystkich 
elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. W 
przypadku przepracowania mniej niż 490 godzin wykonawca otrzyma odpowiednio niższe 
wynagrodzenie wynikające z przepracowanej liczby godzin i od ceny brutto za 1 
roboczogodzinę , 

• Cena Oferty powinna obejmować koszt brutto wykonania zamówienia w PLN (do dwóch miejsc 
po przecinku}, wliczając należne zaliczki na podatek oraz składki , jakie Zamawiający 
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zobowiązany będzie odprowadzić , zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami 
występującymi po stronie Zleceniodawcy/Zamawiającego wraz z narzutami 

11) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

cena: 100%. 

Zamawiający będzie oceniał oferty, przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących 
zasad i wzorów: 

Cena 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w tym kryterium- 100 pkt 
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej wzoru: 
[(Najniższa oferowana cena : Cena badanej oferty) x 100] x 100% = Liczba punktów w kryterium 
cena 

Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów w kryterium, uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

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, jeżel i Zamawiający żąda 

wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy. 

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-zał. nr 3 do Ogł. o zam. 

15) Klauzula informacyjna w zakresie RODO: 

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-PIB, ul. 
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIB: 
iod@iorpib. pozna n. pl 
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IOR-PIB/ZP/U/Prac.B+R/FertiUp/2022 

• prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu 

• 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 przez okres 5 lat od terminu zakończenia 
realizacji Projektu; 

• 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 przetwarzan ia 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 130 OOO PLN 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.). 
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