
 

1 
 

     Warszawa, dn. 17 czerwca 2021 r. 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

 

I. Zamawiający 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
Państwowy Instytut Badawczy, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 
 

ZNAK SPRAWY - DA.210.40.2021.DA 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzenia do czyszczenia obuwia w okresie 12 miesięcy  

dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w 

Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. 

III. Tryb udzielenia zamówienia 
Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm). 
 
kod CPV: 42995000-7          nazwa kodu CPV: różne maszyny czyszczące 

IV. Kryteria oceny ofert: cena 100% 
 

V. Osoba upoważnione do kontaktu 
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: p. Rafał Ćwiek,  tel. 

22 606 3646, adres email: przetarg@ibprs.pl 

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia, pn.:   

brak dodatkowych opłat poza ustalonym abonamentem (np. kaucji), 

pełen serwis – czyszczenie urządzenia, dezynfekcja, konserwacja, uzupełnienie pasty, polerującej, 

wymiana zużytych szczotek czyszczących i polerujących, 

transport urządzenia do/z obiektu, 

ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenie urządzenia przez klienta, kradzieży), 

urządzenie zastępcze w przypadku awarii bądź uszkodzenia w przeciągu maksymalnie dwóch dni 

roboczych. 

Urządzenie: wykonane  ze stali, starter na drążku, dozownik pasty min. 0,75 l, szczotki (2 szczotki 

do polerowania, 1 szczotka do wstępnego oczyszczania) 

VII. Termin związania z ofertą 
Składający ofertę jest nią związany przez okres 10 dni od upływu terminu składania ofert. 
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VIII. Opis przygotowania oferty 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. 
2. Do oferty należy dołączyć folder wraz z opisem technicznym proponowanego urządzenia. 
3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania. 
4. Ofertę składa się w formie pisemnej. 
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie 
pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał 
albo kopia poświadczona notarialnie. 

6. Ilekroć w zapytaniu, a także w załącznikach do zapytania występuje wymóg podpisywania 
dokumentów, należy przez to rozumieć, że dokumenty te powinny być opatrzone 
podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4. 

7. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „ za zgodność z 
oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez 

osobę/y podpisujące ofertę. 
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

 
IX. Warunki realizacji zamówienia  

1. termin realizacji zamówienia 

dostawa oraz montaż urządzenia do czyszczenia obuwia zostanie  zrealizowana w ciągu 2 

dni roboczych od dnia zlecenia zamówienia. 

2. warunki płatności 

należność za dzierżawę (zgodnie z ofertą – rozliczenie miesięczne abonamentowe)  będzie 

regulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego. 

 

X. Termin, miejsce i sposób składnia ofert 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 18.06.2021 r. do godz. 14:00, 

drogą e-mail na adres: przetarg@ibprs.pl 

XI. Uwagi końcowe 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowej dokonanych poprawek, 

2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ostatecznej ceny oferty z 

Wykonawcami którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 
4) wyjaśnienie, uzupełnienie oferty: Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

złożenia w wyznaczonym czasie wyjaśnień dotyczących oferty, oświadczeń i 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub 
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zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. 
 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik nr 1 –Formularz oferty, 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DA.210.40.2021.DA 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 

...................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................., 

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 

...................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................., 

nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy DA.210.40.2021.DA dotyczące pn.:  „Dzierżawy 
urządzenia do czyszczenia obuwia w okresie 12 miesięcy  dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu 
Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36”, 
składam/składamy niniejszą ofertę: 

I. KRYTERIUM I: CENA: 
 
1. cena brutto abonamentu za dzierżawę w okresie 1 miesiąca  ………………. zł 

 

2. Całkowita cena brutto abonamentu za dzierżawę  
w okresie 12 miesięcy  (poz. 1 x 12)     ………………. zł 

 

Uwaga: Do oferty należy dołączyć folder wraz z opisem technicznym proponowanego urządzenia. 

OŚWIADCZENIA: 

Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

zapytaniu ofertowym nr DA.210.40.2021.DA 

1. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr DA.210.40.2021.DA, 
udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w 
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy). 

4. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
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5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z 
Rozdziałem VIII wzoru zapytania ofertowego): 

1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ……………………………………………………………………………………….. 
4) ……………………………………………………………………………………….. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią 
informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę 
na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy. 

 

..............................., dn. ..............         r.        ..................................................................... 

(miejscowość)  (data)     (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

 
1rozporządzenie 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) 
2w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


