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Numer Sprawy: ZPU/11/2018                                              Puławy, dnia 18.04.2018 r.                      
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

na dostawę modułów do pomiaru wilgotności gleby (w ilości 45 sztuk) dla IUNG PIB w Puławach  
 

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 z 
późn. zm. ), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; 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 jest:   
Renata Zarzecka - Stalenga - Dział Zamówień Publicznych 
e-mail: dzp@iung.pulawy.pl, tel. 81 47 86 993 
 

IV. Przedmiot zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów do pomiaru wilgotności gleby w ilości 45 sztuk (25 modułów 

pomiarowych z dataloggerem  i 20 modułów pomiarowy z przesyłem danych) dla IUNG PIB w Puławach.   
2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw przedstawiono w załączniku  nr 2 – (szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia). 
4. Wymagana gwarancja na zaoferowane urządzenia minimum 12 m-cy. 
5. Zamówienie jest realizowane w ramach:  

- projektu BioMagic WP2 – „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu 
wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju 
- programu PIB 1.7 PW 
- środków SPUB – BDP. 

 
V. Termin wykonania zamówienia: 

1. Termin realizacji: (dostawa, montaż/ przekazanie do eksploatacji) w terminie 14 dni od podpisania umowy 
2. O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
3. Miejsce dostawy: IUNG-PIB w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 -  od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni świątecznych) w godz.: 7:00 do 15:00. 
- Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki - 14 modułów pomiarowych z dataloggerem i 4 moduły 
pomiarowych z przesyłem danych 
- Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych - 6 modułów pomiarowych z dataloggerem i 6 modułów pomiarowych z 
przesyłem danych 
- Zakład Systemów i Ekonomiki  Produkcji Roślinnej - 5 modułów pomiarowych z dataloggerem i 10 modułów 
pomiarowych z przesyłem danych 

 
VI. Warunki stawiane wykonawcom: 

1. Wykonawca przeprowadzi montaż przynajmniej jednego modułu każdego rodzaju  w  każdym z trzech 
Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG PIB, : 
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            -  RZD Osiny, Osiny,  24-103 Żyrzyn (woj. lubelskie) 
            -  RZD Kępa, ul. Kazimierska 4b, 24-100 Puławy, (woj. lubelskie) 
             -  RZD w Grabowie, Grabów n. Wisłą,  26-704 Przyłęk (woj. mazowieckie) 
2. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2 godzinny instruktarz dla przynajmniej 3 osób wyznaczonych przez 
Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 3 – umowa § 2). Szkolenie 
ma obejmować montaż i obsługę obu rodzajów modułów (zarówno modułu pomiarowego z datalogerem jak i modułu 
pomiarowego z przesyłem danych) w jednym z trzech Zakładów Doświadczalnych IUNG PIB. Szkolenie ma na celu 
przygotowanie pracowników do samodzielnego montażu i obsługi pozostałych zakupionych modułów. 
 
 

VII. Sposób oceny ofert 

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga 

I Cena oferty brutto 100 

I.   Opis kryterium cena  
Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia (również dostawa, 
transport, rozładunek). Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą 
składa się cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 
                                                      cena oferty najkorzystniejszej 
                                                 -------------------------------------------------- x 100  = liczba punktów, gdzie: 
                                                             cena oferty badanej 
 
100  - waga kryterium nr 1 - cena 
Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 100 pkt.  
 
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  
1. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  Płatność 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
2. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu. 

 
IX. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
- ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie 
- kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – Oferta na dostawę modułów do pomiaru wilgotności gleby 
w ilości 45 sztuk dla IUNG PIB w Puławach - nie otwierać do dnia 26.04.2018 r. do godz. 09.30” 

- termin złożenia oferty do dnia 26.04.2018 roku do  godz. 09.00 
- miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach 
- termin otwarcia ofert: 26.04.2018 roku godz. 09.30 

 
X. Dokumenty wymagane:  
1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
2. wypełniony druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 
3. wypełniony i parafowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 
4. parafowane wzory umów – zgodnie z załącznikiem nr 3 
5. materiały firmowe  w oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem (broszury, specyfikacje firmowe, 

opisy, fotografie, foldery) opisujące oferowane produkty. Załączone przez wykonawcę opisy, fotografie itp. 
muszą być opisane i wskazywać jakich pozycji wykazu dotyczą, w powyższym wykazie należy wskazać, w 
którym ze źródeł można znaleźć dany parametr. 
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XI. Informacje końcowe:  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. 

Jeżeli zmiany 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. 

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

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
4. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 23.04.2018 r. do godz. 10:00 

 
XII. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
1. druk oferty – załącznik nr 1 
2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /  formularz spełniania wymagań technicznych i jakościowych oferowanego 

sprzętu – załącznik nr 2 
3. wzory umów – załącznik nr 3 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

                           DZP                                                                             Kierownik D Z P                                                               Główna Księgowa 
                Renata Zarzecka - Stalenga                                                 Agnieszka Stawarz                                                    Barbara Jóźwicka – Kozak 
         …………………………………                                             ……………………………………..                …..………………………… 
                      /sporządził/                                                           /zaakceptował/               /zatwierdził/ 


