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ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ 
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 
1579, z późń.zm.) Zamawiający – Instytut Ochrony Roślin-PIB zwraca się z zapytaniem ofertowym o cen ę 
dostawy /  usługi  / robót budowlanych: 
 
 
 
1) opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje zlecenie wykonania prac technicznych w realizacji b adań polowych i 
szklarniowych prowadzonych przez Zakład Badania Środków Ochrony Roślin 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 – zakres prac: 
przygotowanie podłoża do uprawy roślin, wysiew nasion, pielęgnacja roślin w trakcie ich wzrostu, obsługa 
opryskiwacza kabinowego, pomiary świeżej masy roślin, zakładanie poletek doświadczalnych w PSD Winna 
Góra, zbiór nasion chwastów i ich czyszczenie 
 
Lokalizacja :  
Zakład Badania Środków Ochrony Roślin w Poznaniu - Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze 
 
Wynagrodzenie:  miesięczne, na podstawie rachunku i podpisanego protokołu odebranych prac 
 
 
2) termin wykonania/wdro żenia przedmiotu zamówienia:   

6 miesięcy od dnia podpisania umowy zlecenia 
 

 
3) warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  
 

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

b. wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1),  Oświadczenia Wykonawcy/Dostawcy 
dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań)  – 
Załącznik nr 2;  

c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy), 

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

 
O udzielenie niniejszego zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki, dotycz ące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 



Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu si ę chwastów na herbicydy  
jako istotny czynnik zapewnienia zrównowa żonego rozwoju agroekosystemu  

akronim BioHerOd* 

 
Instytut Ochrony Ro ślin - Pa ństwowy Instytut Badawczy       
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań     
tel.  +48 61 864-90-00 fax  +48 61 867-63-01 
www.ior.poznan.pl 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków  w tym zakresie i uzna, że Dostawca 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. 
  
2 . posiadania wiedzy i doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków  w tym zakresie i uzna, że Dostawca spełnia warunek jeżeli 
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonywana 
będzie w oparciu o oświadczenie  przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - 
spełnia/nie spełnia. 
  
3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków  w tym zakresie i uzna, że Dostawca 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. 
  
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków  w tym zakresie i uzna, że Dostawca 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. 
 
5. braku powiązań 
Zgodnie z treścią oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego o cenę. Ocena spełniania 
warunku dokonywana będzie w oparciu o oświadczenie złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 
 
 
Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 
4) wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w post ępowaniu :  
a. formularz oferty (Załącznik nr 1), 
b. oświadczenia Dostawcy/Oferenta – Załącznik nr 2. 

 
5) informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z 
wykonawcami:  

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania określonych w 
niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami w 
zakresie przedmiotu oferty jest: prof. dr hab. Tadeusz Praczyk (tel. +48 61 867 16 71, , e-mail: 
T.Praczyk@iorpib.poznan.pl). Odnośnie kwestii formalnych do kontaktu upoważnione są osoby wskazane w pkt.9 
– miejsce i termin składania ofert. 
 
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 dotycz ące wadium, je żeli Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium : Nie dotyczy. 
 

7) termin zwi ązania ofert ą: min. 30 dni od upływu terminu składania ofert 



Projekt pn. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu si ę chwastów na herbicydy  
jako istotny czynnik zapewnienia zrównowa żonego rozwoju agroekosystemu  

akronim BioHerOd* 

 
Instytut Ochrony Ro ślin - Pa ństwowy Instytut Badawczy       
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań     
tel.  +48 61 864-90-00 fax  +48 61 867-63-01 
www.ior.poznan.pl 

8) opis sposobu przygotowywania ofert:  
 

• Oferent sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
• 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 / osób uprawnionych do jej reprezentowania w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
• Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 

ofertę 
• Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 
 

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
Ofertę można złożyć: 
• w formie pisemnej w kopercie z dopiskiem „IORPIB/Biostrateg3/ZO/W/ptWG/nr/2017”, do dnia: 2017-10-

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), 

• w formie skanu (oferta z podpisem) drogą emailową, do dnia 2017-10-27 do godz. 12.00, na adres: 
J.Domagala@iorpib.poznan.pl 
 

10) opis sposobu obliczenia ceny:  
• Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN (do dwóch miejsc po przecinku).  
• Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto  i nie będzie mogła ulec zwiększeniu 

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

 
11) opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę 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%  
 

12) informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

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

13) wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, je żeli Zamawiaj ący żąda 
wniesienia zabezpieczenia : nie dotyczy. 
 

14) istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści 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.: 

• Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy płatne będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni na podstawie 
podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru (podpisany bez zastrzeżeń) oraz wystawionego rachunku. 

• Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu pod względem zgodności z obowiązującym 
prawem i umową o dofinansowanie realizacji Projektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zapytania. 

 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznymi zasadami/procedurami 
Zamawiającego.  
 
 
 
 

….…………………………………………… 
Data i podpis Kierownika Zamawiającego 


