
 

Warszawa dnia 22 stycznia 2019 r. 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
Al. Lotników 32/46 
02-668 Warszawa 
 

 
Zaproszenie do składania ofert  

na usługę dotyczącą pomocniczego działania zakupowego 
dla Instytutu Fizyki PAN 

 
Instytut Fizyki PAN zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp na wykonywanie 
usługi dotyczącej pomocniczego działania zakupowego. 
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, 
Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia 
Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant 
w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 2/2015) nr projektu MAB/2017/1. 
 
Rozdział I  
Nazwa firmy oraz adres zamawiającego 
 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 
Tel.: (+48 22) 843 70 01  
Fax.: (+48 22) 843 09 26 
NIP: 525-000-92-75  
REGON: 000326061 
www.ifpan.edu.pl  
 
Postępowanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem: NZ/144/2019. 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer. 
 
Rozdział II 
Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.  
 
Rozdział III 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi polegającej na pomocniczym działaniu zakupowym 

określonym w art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy Pzp dla zamówień publicznych podlegających ustawie Pzp o 
szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 
11 ust. 8 Pzp. 

2. Szczegółowe Wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca zostały opisane w Załączniku Nr 1. 
3. W okresie obowiązywania umowy przygotowane i przeprowadzone zostaną minimalnie 1 (jedno)  

i maksymalnie 3 (trzy) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   
4. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy przygotowanie i przeprowadzenie danego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę. 
 

Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2019 r. 

http://www.ifpan.edu.pl/


 

Rozdział V 
Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 
 
Rozdział VI 
Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Informacje ogólne: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert, oferty częściowej 

lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę, 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, 
5. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia, 
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca, 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty: 
1. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 2, 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, 
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis). Upoważnienie do podpisania oferty 
musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę, 

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 
Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

3. Składanie oferty 
1. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 16:00 w 

wersji elektronicznej (w postaci skanu podpisanej oferty) na adres e-mail: zp@MagTop.ifpan.edu.pl  
2. Oferta złożona po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

4. Zmiana, wycofanie oferty 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

składania ofert; 
a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa w wersji elektronicznej (skan pisma) 

oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, 
b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa w wersji elektronicznej (skan pisma) 

oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian. 
2. Powyższe oświadczenie należy dostarczyć drogą e-mail zgodnie z punktem 3. 1)  Rozdziału VI z 

dopiskiem  w tytule  e-maila „zmiany", 
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 

ofert, 
 
Rozdział VII 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca poda cenę jednostkową za przygotowanie i przeprowadzenie 1 (jednego) postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego podlegającego ustawie Pzp o szacunkowej wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2. Cenę jednostkową należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej. Wykonawca powinien obliczyć cenę 
jednostkową zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. 

3. Cena jednostkowa musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od towarów i 
usług (VAT). 

4. Cenę należy podać w formie ryczałtu, ma uwzględniać wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego 
wykonania zamówienia. 

mailto:zp@MagTop.ifpan.edu.pl


 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 
Rozdział VIII 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, z najniższą ceną jednostkową. 
2. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena jednostkowa brutto za przygotowanie i przeprowadzenie 1 

(jednego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegającego ustawie Pzp o szacunkowej 
wartości nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

3. Znaczenie kryterium cena - 100 %. 
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Rozdział IX 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 
1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 

a) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 3, 
b) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 
2. Termin i miejsce zawarcia umowy: 

a) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 
 
Rozdział X 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdział XI 
Pozostałe informacje istotne w procesie postępowania ofertowego 
 
1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert prowadzone jest w trybie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp o wartości szacunkowej zamówienia 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 


