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Institute of Mother and Child
L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 01.02.2021 roku
Znak sprawy: A/ZP/SZP.261-01/02/21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR A/ZP/SZP.261-01/02/21
Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert
na: dostawę jednokanałowej głowicy dozującej na potrzeby realizacji
projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki
Matki i Dziecka”, o wartości poniżej kwoty 130 tys. zł zgodnie
z ustawą z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.) - dalej Pzp
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 – 15:30
2. Określenie trybu zamówienia
Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 tys. zł.
3. Rodzaj zamówienia
Dostawa.
4. Przedmiot zamówienia
Dostawa jednokanałowej głowicy dozującej na potrzeby realizacji projektu pn.:
„Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Został określony w zał. nr 2 i 4 do zapytania ofertowego.
6. Gwarancja
Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
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7. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania.
8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Termin wykonania zamówienia
Pełna realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 28 dni
(kalendarzowych) od daty zawarcia Umowy.
10. Termin płatności
Wymagany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
11. Obowiązki Wykonawcy po zawarciu umowy
Zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia
12. Kryteria oceny oferty
Cena - 100 %
Oferta z najniższą ceną uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów: 100 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w wskazanym kryterium będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
a) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wg załącznika nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz
podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy,
wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
d) Oferta powinna zawierać:
– formularz ofertowy - załącznik nr 1
– tabela asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2
– warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 4
– aktualny odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
(wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert).
e) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych zapisanych stronach
należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą
i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego oraz opatrzonej
napisem dot. prowadzonego zapytania ofertowego – dot. składania oferty w formie
papierowej.
f) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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g) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert (w tym wyjaśnienia rażąco niskiej ceny).
i) Na wyniki postępowania nie przysługuje odwołanie.
14. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: renata.danis@imid.med.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2021 r. do godz. 9:30.
Oferta sporządzona w postaci elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego
- Instytucie Matki i Dziecka, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 01-211 Warszawa,
ul. Kasprzaka 17A, budynek A, pokój nr 342 (IIIp.), do dnia 09 lutego 2021 r. do godz.
9:30.
Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
15. Okres związania ofertą
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Renata Danis tel. 22 32 77 240, adres e-mail: renata.danis@imid.med.pl
17. Dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.imid.med.pl
01 lutego 2021 roku
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Tabela asortymentowo-cenowa
3. Wzór umowy.
4. Warunki gwarancji i serwisu.
Zatwierdziła

Milena Kraszewska-Sulich
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
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