Warszawa, dnia 21 września 2022 r.
Znak sprawy: A/ZP/SZP.261-1/09/22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert
na dostawę pojemników na ciekłe odpady chemiczne wraz z akcesoriami
do tych pojemników o wartości wyłączonej ze stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710)
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
tel.: (22) 32 77 240 www.imid.med.pl
Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:00
2. Określenie trybu zamówienia
Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 zł netto.
3. Rodzaj zamówienia
Dostawa
4. Przedmiot zamówienia
Dostawa pojemników na ciekłe odpady chemiczne w postaci zlewek palnych, żrących
i toksycznych z akcesoriami umożliwiającymi ciągłe odprowadzanie cieczy z urządzeń
laboratoryjnych oraz z filtrami na opary.
Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach projektu: UDA-POWR.04.03.0000-0054/18-00
„Choroby
genetycznie
uwarunkowane
–
edukacja
i diagnostyka”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Działania
4.3 Współpraca ponadnarodowa, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) 10 szt. - kompletny zestaw służący do zbierania odpadów pochodzących z układów
chromatograficznych w postaci zlewek takich jak: metanol, acetonitryl, kwas
mrówkowy, aceton, izopropanol, pirydyna i octan etylu w skład którego wchodzą:
• specjalne pojemniki o pojemności 7.5 l z dwoma szybkozłączkami (10 szt.),
• osprzęt do pojemników, który stanowią wielokanałowe rozgałęziacze do odbioru
zlewek, z zestawem adapterów, zatyczek i różnej średnicy przyłączy do kapilar
(10 szt.),
• wymienne filtry (20 szt.),
2) 1 szt. - kompletny zestaw służący do zbierania odpadów pochodzących z układów
chromatograficznych w postaci zlewek takich jak: metanol, acetonitryl, kwas
mrówkowy, aceton, izopropanol, pirydyna, octan etylu oraz kwas solny, heksan, kwas
siarkowy (bardziej agresywne odczynniki), w skład którego wchodzą:
• specjalny pojemnik o pojemności 7.5 l z dwoma szybkozłączkami (1 szt.),
• osprzęt do pojemnika, który stanowi wielokanałowe rozgałęziacze do odbioru
zlewek, z zestawem adapterów, zatyczek i różnej średnicy przyłączy do kapilar
(1 szt.),
• wymienne filtry (2 szt.).
3) 1 szt. pojemnik o pojemności 19 l do zlewania ciekłych odpadów chemicznych
palnych, żrących i toksycznych z mniejszych pojemników, a następnie
umożliwiających przelewanie do pojemników, które będą służyły przekazywaniu tych
cieczy do utylizacji.
Pojemniki, osprzęt i filtry powinny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski posiadać
stosowne deklaracje, świadectwa, certyfikaty i atesty wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
Pojemniki, osprzęt i filtry powinny spełniać wymogi określone. w Ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 r. poz. 699) oraz Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 r. poz. 1975);
Pojemniki, osprzęt i filtry powinny być wykonane z odpowiednich materiałów oraz
posiadać parametry techniczne i użytkowe dostosowane do odbioru i przechowywania
substancji w postaci zlewek wymienionych powyżej środków chemicznych..
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu indywidualnego doboru
akcesoriów do poszczególnych urządzeń laboratoryjnych.
6. Gwarancja
Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi min. 24 miesięcy od daty
dostawy.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
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8. Termin wykonania zamówienia
Dostawa powinna nastąpić do 21 października 2022 r.
9. Termin płatności
Płatność w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.
10. Obowiązki Wykonawcy po zawarciu umowy
Wykonawca będzie miał obowiązek:
•
•

zamontowanie osprzętu i pojemników do urządzeń laboratoryjnych;
przekazanie pojemników i osprzętu do eksploatacji wraz z instruktażem pracowników
Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń.

Wykonawca wystawi Zamawiającemu pisemną gwarancję na urządzenia.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe
stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu Umowy u Zamawiającego.
W okresie gwarancji, wszelkie usługi i naprawy będą usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
11. Kryteria oceny oferty
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak
również unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
12. Opis sposobu przygotowania oferty
Zgodnie z dołączonymi do zaproszenia załącznikami.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz
podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30.09.2022 r., do godziny 12:00 na
adres e-mail: witold.sarnowski@imid.med.pl
Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wnioskodawcy wskazaną/e we właściwym dla niego
rejestrze, zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez osobę/y należycie umocowaną/e,
co powinno zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
Odpowiednie dokumenty muszą być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).
14. Okres związania ofertą
30 dni od daty składania oferty.
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Witold Sarnowski; tel. 22 32 77 240; witold.sarnowski@imid.med.pl
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16. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków
postępowania (zapytania ofertowego). W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie
ogłosi zmiany na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i bez zwrotu ewentualnych
kosztów sporządzenia oferty.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie.
17. Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie
internetowej Zamawiającego www.imid.med.pl
21 września 2022 r.

W imieniu Zamawiającego
Tomasz Mikołaj Maciejewski
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
Załączniki:
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Formularz ofertowy
Tabela asortymentowo-cenowa
Oświadczenie
Wzór umowy
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