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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skbdowskiej - Curie - Pahstwowego Instytutu
Badawczego Oddziat w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie ofertowe dot. wykonania badah mikrobiologicznych odpadu.

1. Opis przedmiotu zamowienia stanowi zatqcznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Kryterium : cena 100 %.
3. Dla uzyskania waznosci oferta musi zawierac:

a) wartosc netto i brutto zamowienia,
b) warunki ptatnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) okres waznosci ztozonej oferty (wymagany min. 30 dni),
d) termin realizacji,
e) pelnomocnictwo jesli oferta nie zostanie podpisana przez osobe, upowaznione[do reprezentowania

na mocy KRS/CEIDG.

4. Termin zfozenia oferty: 13.11.2020 r.
5. Miejsce i sposob skladania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawce. na zapytanie:

a) oferte_ prosimy przestac na adres poczty elektronicznej: maqazvn@io.qliwice.pl lub na nw. adres:
Narodowy Instytutu Onkologii im Marii Sktodowskiej - Curie - Paristwowy Instytut Badawczy
Oddziat w Gliwicach ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dzial Zamowien Publicznych i Zaopatrzenia (pok.107)

b) w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwrocic sie. do Zamawiajapego
o wyjasnienia (jednak nie pozniej niz na 3 dni przed uptywem terminu sktadania ofert) przesytaja.c
je na adres poczty elektronicznej: magazyn@io.gliwice.pl

6. Zamawiajapy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe polegaja.ce
na niezgodnosci oferty z trescia. zapytania ofertowego, niepowoduja^ce istotnych zmian w tresci oferty,
informuja^c o tym niezwlocznie Wykonawce., ktorego oferta zostata poprawiona.

7. Zamawiaja^cy, w toku badania i oceny ofert, moze za_dac od Wykonawcow wyjasnien dotycza^cych
tresci ztozonych ofert lub ich uzupetnienia.

8. Zamawiaja^cy udostQpni informacje o wyniku poste.powania na stronie internetowej http://www.io.gli-
wice.pl/instytut/zamowienia

9. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, uchyli sie. od zawarcia umowy
o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiaja_cy ma prawo wybrac oferte. najkorzystniejsza.
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub uniewaznic
poste_powanie.

10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia lub odwotania niniejszej procedury
na kazdym etapie bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna RODO - stanowi zata_cznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zatqczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia - zat. nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO - zat. nr 2
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Pobranie probki oraz wykonanie badah mikrobiologicznych odpadu o kodzie:
190117* - odpady z pirolizy odpadow zawieraja^ce substancje niebezpieczne,
wytworzonego w instalacji do termicznego przeksztatcania odpadow medycznych i
weterynaryjnych ATI MULLER HP 1000.
Badania nalezy przeprowadzic zgodnie z zata^cznikiem do rozporzajdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow, uznania odpadow za
posiadaja^ce wtasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci (DZ.U.
2020. 3).

Do oferty nalezy dotc[czyc:
1. Certyfikat akredytacji PCA w zakresie pobierania probek oraz wykonania

powyzszych badah.
2. Wykaz podwykonawcow (jezeli wyste.pujaj i okreslony zakres ich prac.
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