
 

Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaInstytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaInstytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa    
Państwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut BadawczyPaństwowy Instytut Badawczy    

 
24-100 PUŁAWY,  ul. Czartoryskich 8 

tel. 81/ 4786 700  fax. 81/ 4786 900   http://www.iung.pulawy.pl 
 
Numer Sprawy: ZPU/02/2018                                          Puławy, dnia 17.01.2018 r.                      
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

na udostępnianie danych meteorologicznych  
dla Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB w Puławach  

 
I. Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.) a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, z zachowaniem zasad określonych w rozdziale 2a 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym 
postępowaniu nie stosuje się. 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 

III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu są:   
Katarzyna Plis – specjalista ds. zamówień publicznych 
Agnieszka Stawarz – kierownik działu zamówień publicznych 
tel. 81/47 86 993, fax. 81/ 4786 900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udostępnianiu danych meteorologicznych dla Zakładu 

Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB w Puławach. 

2. Dane meteorologiczne, zawierające sumy opadu atmosferycznego przekazywane będą Zamawiającemu z 39 stacji 

meteorologicznych znajdujących się na terenie stacji i zakładów doświadczalnych ocen odmian (wyszczególnionych 

w załączniku nr 2 do zaproszenia), położonych w Polsce do wysokości do  500 m n.p.m, 

3. Dane meteorologiczne za okres: od 01.02.2018r. do 30.09.2018r. Wykonawca będzie opracowywał i przekazywał 

Zamawiającemu w ujęciu dekadowym (tj. co 10 dni). 

4. Dane będą przesyłane w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu każdej z dekad, z zastrzeżeniem 

jednak, że w przypadku gdy miesiąc liczy mniej lub więcej niż 30 Wykonawca przekaże raport w pierwszym dniu 

roboczym następującym po zakończeniu miesiąca. 

5. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do zaproszenia 

(Opis przedmiotu zamówienia). 

6. Usługa realizowana jest w ramach projektu „System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce”. 

 
V. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

1. Termin wykonania usługi:  

1) Przekazywanie danych meteorologicznych za okres: od 2018-02-01 do 2018-09-30. 

2) Dane meteorologiczne będą dostarczane w okresach dekadowych (tj. co 10 dni). 

3) Dane będą przesyłane w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu każdej z dekad, 
z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku gdy miesiąc liczy mniej lub więcej niż 30 Wykonawca przekaże raport 
w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu miesiąca. 

 

2. Miejsce dostawy danych:  

1) wersja elektroniczna w formie plików obsługiwanych w programie excel, przesłana na następujące adresy: 
Andrzej Doroszewski (ador@iung.pulawy.pl); Elżbieta Wróblewska (wrobel@iung.pulawy.pl); Tomasz Jóźwicki 

(tjozwicki@iung.pulawy.pl). 
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VI. Sposób oceny ofert 
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + należny 
podatek VAT.  
 
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
 
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru matematycznego:  
 
           cena oferty najkorzystniejszej 
      -------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów, gdzie: 
              cena oferty badanej 
 
100 – waga - kryterium oceny 
 
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

VII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
1. Zapłata ceny nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu  całego zamówienia. 
2. Termin płatności: 21 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
 

VIII. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 

2. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. 

3. Kopertę należy opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „oferta na udostępnianie danych meteorologicznych dla IUNG-
PIB w Puławach - Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki" - nie otwierać do dnia 24.01.2018 r. do 
godz. 10:30” 

4. Termin złożenia oferty do dnia: 24.01.2018 r. do godz. 10:00  
5. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY IUNG w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
6. Termin otwarcia ofert: 24.01.2018 r. godz. 10:30 pokój kierownika działu zamówień publicznych. 

 
IX. Wymagane dokumenty:  

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. 

2. Podpisany opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia. 

3. Zaakceptowany wzór umowy - zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji). 

 
X. Informacje końcowe:  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zaproszenia, drogą elektroniczną lub faksem. 

2. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 19.01.2018r. godz. 11:00. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli 

zmiany są istotne i będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 
 

Załączniki do zaproszenia: 

1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

2) Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

3) Załącznik Nr 3 - Wzór umowy 

             
 
 
                    Specjalista                                                                                                                                              Główny Księgowy 
                  Katarzyna Plis                                                                                                                                mgr Barbara Jóźwicka-Kozak 
       …………………………………              ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                             /zatwierdził/ 


