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OGŁOSZENIE 

o zamówieniu publicznym na dostawę chromatografu gazowego GC/MS/MS 

 

1. Zamawiający: 

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice 

ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice 

tel. (32) 238 75 84, fax. (32) 238 75 03  

ior@ior.gliwice.pl   www.ior.gliwice.pl 

 
2. Tryb zamówienia: 

Przetarg nieograniczony. 

 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.ior.gliwice.pl/przetargi  

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z uruchomieniem) do siedziby Zamawiającego 

chromatografu gazowego (dwukanałowego) sprzężonego ze  spektrometrem mas (system 

GC/MS/MS) do śladowej analizy  pozostałości pestycydów. 

CPV: 38432210-7 – chromatografy gazowe. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Oferenta w pełni sprawnego 

chromatografu używanego, wyprodukowanego nie dawniej niż w 2013 roku. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 
6. Termin wykonania zamówienia: dostawa oraz uruchomienie urządzenia w terminie do 6 tygodni od 

dnia podpisania umowy.  

 
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Wykonawca musi spełniać wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu.  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia wraz 
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z opisem warunków gwarancji i serwisu i katalog producenta określający podstawowe dane 

techniczne urządzenia. 

 

Dokumenty wymienione powyżej należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie wg kryterium „spełnia – nie spełnia”. 

 

8. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 
9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

cena – 80%, termin dostawy – 10%, okres gwarancji – 10%.  

 

10. Oferty należy nadsyłać do dnia 14.08.2015 r. do godz. 10
00

 na adres Zamawiającego:  

44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29 lub składać osobiście w sekretariacie Zamawiającego pod 

wskazanym adresem.  

 
11. Termin związania ofertą: 30 dni. 

 
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów 

ani zastosować aukcji elektronicznej. 

 
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2015. 

 

 

 

Kierownik Oddziału 

 

Tomasz Stobiecki 


