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Numer Sprawy: ZPU/06/2018                                    Puławy, dnia 15.02.2018 r.                      
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

„na dostawę podłoża” 

 
I. Tryb postępowania:  

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 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 są trzy rodzaje podłoży ogrodniczych wykorzystywane do realizacji projektów badawczych 

w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin. Skład i struktura tych podłoży odpowiada specyficznym wymaganiom 
chmielu i tytoniu, a ich przydatność do uprawy tych gatunków została sprawdzona we wcześniejszych 
doświadczeniach. 

2. Zamówienie obejmuje: 
1) Gotowe podłoże do roślin ogrodowych, uniwersalne Substral Osmocote, op.a 50 L – 720 szt. 
2) Podłoże do wysiewu i pikowania Aura , op. a' 50L – 288 szt. 
3) Uniwersalne podłoże warzywne z piaskiem Aura, op. a' 50L – 240 szt. 

3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem towaru do wskazanej szklarni, tunelu, hali 
wegetacyjnej, domku fitotronowego. 

4. Opakowania produktów muszą zawierać: nazwę producenta, informacje o produkcie w tym skład produktu 
5. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 – (formularz asortymentowo-cenowy). 
6. W przedmiotowym postepowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
7. Zamówienie współfinansowane w ramach umowy Nr BIOSTRATEG3/346390/4/NCBR/2017 o wykonanie 

i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 
BIOSTRATEG. 
 
V. Warunki stawiane wykonawcom: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają  wiedzę i doświadczenia do wykonania zmówienia       
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
należycie co najmniej dwie dostawy podłoża na kwotę co najmniej 10 000 zł. każda z nich. 
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W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych 
dostaw (wzór załącznik nr 4 do zaproszenia). 
Do wykazu Wykonawca musi załączyć dokument potwierdzający należytą realizację dostawy. W przypadku gdy 
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane zamówienia wskazane w wykazie, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należytą realizację. 
 

Uwaga!  
Niespełnienie przez Wykonawcę w/w  warunku spowoduje odrzucenie oferty. 
 

VI. Termin, miejsce i warunki realizacji zamówienia: 
1. Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy – dostawy sukcesywne, uzależnione od 

aktualnych potrzeb Zamawiającego, średnio dwa razy w miesiącu. 
2. Dostawy realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia (zgłoszenie telefoniczne, mailem lub 

faksem). 
3. Miejsce dostawy: IUNG-PIB w Puławach Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin 24-100 Puławy, 

ul. Krańcowa 8 (szklarnia, tunel, hala wegetacyjna, domek fitotronowy). 
 

VII. 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 z najniższą ceną 
      -------------------------------------------------- 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. 
 

VIII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
  Termin płatności: 21 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
 

IX. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
2. Oferta musi zawierać wszystkie wymagana załączniki. 
3. Kopertę opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „oferta na dostawę podłoża - nie otwierać do dnia 
22.02.2018 r. do godz. 10:30” 

4. Termin złożenia oferty do dnia: 22.02.2018 r.  do godz. 10:00 
5. Miejsce złożenia oferty: SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 

Puławy 
6. Termin otwarcia ofert: 22.02.2018 r. godz. 10:30 pokój kierownika działu zamówień publicznych. 
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X. Wymagane dokumenty:  

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia. 
2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia. 
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
 

XI. Informacje końcowe:  
1. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 19.02.2018r. do godz. 11:00 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 
 

 
 

            
Specjalista                                                                Kierownik Działu                                                                            Główny Księgowy 

                  Katarzyna Plis                                                          Agnieszka Stawarz                                                               mgr Barbara Jóźwicka-Kozak 
       …………………………………                               ……………………………………..          ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                    /zaakceptował/              /zatwierdził/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do zaproszenia: 

1) Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
2) Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy 
3) Załącznik Nr 3 - Wzór umowy 
4) Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych dostaw 

 


