
Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/U/Pom.elektr./2022 

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

ROŚLIN-PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM 
1) opis przedmiotu zamówienia: 

usługa wykonania zgodnie z obowiązującym prawem 5-letnich pomIarow instalacji 
elektrycznej w obiektach Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu-przy ul. Władysława 
Węgorka 20 (nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a ,5b, 6+szklarnia, 6a, 7+ szklarnia, 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 Ili-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: od daty podpisania umowy do 20 grudnia 2022 r. 

3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1 . posiadają zdolności techniczne i osobowe niezbędne do realizacji zamówieni w tym 
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w 
postępowaniu . Wykonawca w ramach tego warunku potwierdza w szczególności , że : 

• urządzenia , których użyje do przeglądu w przypadku wyboru jego oferty są 
sprawne, 

• posiada lub dysponuje osoby/osobami z tzw. uprawnieniami SEP (świadectwo 
kwalifikacyjne SEP) - z kategorią do prowadzenia pomiarów, [przy realizacji 
zamówienia niezbędne są czynności min. dwóch osób - pierwsza z nich 
wykonuje pomiary(świadectwo kwalifikacji wydane na stanowisku Eksploatacji -
E}, z kolei druga zajmuje się ich sprawdzeniem i poświadczeniem (świadectwo 
kwalifikacji wydane na stanowisku Dozoru - D). Jedna osoba nie może 
zatwierdzić dokonanych samodzielnie pomiarów instalacji elektrycznej w 
protokole. Kopie świadectw należy dołączyć do oferty. 

1 



Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/U/Pom.elektr./2022 

• posiada doświadczenie w pomiarach instalacji elektr., 

• dysponuje profesjonalnym sprzętem (mierniki instalacji elektrycznej); 

Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie i dokumenty 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -
spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w 
postępowaniu oraz dołączy do oferty kopie ważnych świadectw SEP. 

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej Płynną realizacje 
zamówienia 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie i uzna, że 

Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu . Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -
spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
a. złożenia w wyznaczonym terminie oferty cenowej (wypełnionego i podpisanego formularza 
oferty (Załącznik nr 1 do zo.), na wykonanie zamówienia podpisanej przez Oferenta
Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
b. złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osób podpisujących ofertę , o ile nie 
wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 
20.) 

c. kopie świadectw kwalifikacyjnych SEP 
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

a. wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór-zał. nr 1 dozo.), 

b. dokument(y) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają 
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 

c. kopie świadectw kwalifikacyjnych SEP 

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. pozna n. 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). 
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• 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 

załączenia 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 
„IORPIB/ZP/U/Pom.elektr./2022 ", do dnia: 2022-10-28 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: 2022-10-28 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: 

• 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. 
• Podane w pkt 1 ooz liczby szacunkowe punktów mają znaczenie do określenia ceny 

oferty, którą należy określić na ich podstawie. Rzeczywista liczba punktów - będzie 
określona po dokonaniu pomiarów będzie stanowiła podstawę do naliczenia 
wynagrodzenia wykonawcy. 

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. 
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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, 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 

15) Klauzula informacyjna w zakresie RODO: 

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 Rośl in-PIS , ul. 
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

• 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 
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 
(t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp"; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. 
ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 
2018 r. poz. 217 ze zm.). 

• 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; 
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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 zamow1enia 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.). 

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
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