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Zaproszenie

lnstytut lnżynierii Ghemicznej Po|skiej Akademii Nauk w G|iwicach zaprasza do
przedstawienia ofeńy cenowej na dostawę odczynników chemicznych w 2014 roku.

1' Postępowanie nie jest objęte procedurą Ustawy z dnia 29.01'2004r. Prawo zamowień publicznych'

2. Termin sktadania ofeń cenowych upływa dnia20.01.2014r. o godz. 10:00.

3. Prosimy o sporządzenie ofeńy wg załączonej tabe|i i przesłanie w jeden z wymienionych nizej
soosobow:

. pocztą, W formie pisemnej z dopiskiem na kopercie ,,ofeńy cenowe na dostawę
odczynników chemicznych w 2014 roku dla lnstytutu lnżynierii Ghemicznej Polskiej
Akademii Nauk", na adres:

lnstytut lnżynierii Chemicznej Polskiej Akademli Nauk,

ul. Bałtycka 5,44-100 Gliwice
. droga e|ektroniczną na adres secret@iich.gIiwice.p|.

. faksem na nr 32 231 03 18.

Dla ułahtilienia przygotowania ofefty dołqczamy również tabelę w wersji edytowatnej,

|nformujemy, ze jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
WykonawcÓw dostaw poszczegoInych odczynnikÓw chemicznychjest cena przedmiotu zamÓwienia.

Wykonawca może złożyć ofeńę na dowolną ilość odczynników.
o p is przed m iotu za mÓwien ia i wym a gania Zamawiającego :

1) SzczegÓłowy zakres rzeczowy zamówienia okreŚ|ono w załączniku do niniejszego zaproszenia'
W opisie podano szacunkowe wie|koŚci dostaw poszczego|nych odczynnikow. WańoŚci te słuzą
przygotowaniu i porÓwnaniu ofert.

2) Rozliczenia będą odbywaó się każdorazowo w oparciu o faktyczną i|ość dostarczonego
odczynnika. W przypadku zakupu mniejszej i|oŚci poszczegolnych odczynnikÓw (bqdż.
rezygnacji zzakupu danego odczynnika) Wykonawca nie będzie roŚcił prawa do wykupu
pozostałej częŚci. W przypadku zakupu większej lub mniejszej i|oŚci odczynnikow niz podane
wańoŚci szacunkowe, Zamawiający Wymaga, aby ceny nie u|egły zmianie do końca rea|izacji
przedmiotu zamowienia.

3) Ceny jednostkowe powinny być stałe i nie mogą u|ec zmianie do końca roku 20'14. Ceny
te muszą zawierać wszystkie koszty zwiqzane z rea|izacjqprzedmiotu zamÓwienia, w tym koszt
dostawy przedmiotu zamÓwienia do siedziby lnstytutu.

4) Wymagany termin rea|izacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 31 grudnia 2014 roku.
5) W)rmaoanv termin dostawy - maksyma|nie do 2 tygodni od daty złoŻenia zamÓwienia'

6) Zamawiający będzie składał zamÓwienia te|efonicznie, faksem |ub drogą mailową'

7) ||oŚci poszczego|nych odczynnikÓw będą usta|ane w oparciu o wyniki i stopień rea|izacji prac
badawczych prowadzo n y ch przez Za mawiajqceg o.
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8) odczynniki chemiczne w dniu dostawy muszą miec nie mniej niz 75% okresu przydatnoŚci
okreŚ|onego przez producenta.

9) KaŻde opakowanie odczynnika musi posiadaĆ etykietę hand|ową zawierĄącą wszystkie
Wymagane informacje, w tym m.in' nazwę wyrobu, stopień czystoŚci'

10) Data waznoŚci danego odczynnika oraz nr serii winny znajdowaĆ się na opakowaniu |ub
wykonawca dostarczy kaŻdorazowo informację o dacie wazności i nr serii.

7 ' ZamawiĄący wpaŻa gotowośc do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

8. Osoba do kontaktu: mgr Anna Zapior - Stasiak, tel. 032 231 08 11, wew.223.
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