Sękocin Stary, dn. 20.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe 3/ 2019
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP: 525-00-09-200, REGON: 000115832, KRS: 00000039417
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(opis zgodny z zasadami „Instrukcji zamawiania dostaw, usług, robót budowlanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa”)
1.

Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego niżej wymienionego przedmiotu zamówienia do projektu
BIOSTRATEG 3/347105/9/NCBR/2017 finansowanego ze środków NCBiR:

Zakup dwóch zestawów laptopów w ramach realizowanego projektu.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Lista zamawianych materiałów podana w Załączniku nr 1 do niniejszego
Zapytania

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Jednorazowa dostawa całości zamówienia maksymalnie do 3 dni
kalendarzowych od daty złożenia zamówienia (nie akceptujemy dostawy częściowej)

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania.
2. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
1.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: D.Smyklinska@ibleswaw.pl lub
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sekretariat Zakładu Ochrony
Lasu, pok. 115 B (czynny 8.00-15.00), ul Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
2. Ofertę należy złożyć do dnia 26.02.2019 r. do godz. 1200 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż
sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
Informujemy, że oferty o tej treści przesyłamy co najmniej trzem Wykonawcom.

VII.
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Projekt PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu
rozpoznawania zapachów”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG,
na podstawie umowy nr BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE. Sławomir Ślusarski pod numerem telefonu 22 7150554
S.Slusarski@ibles.waw.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

oraz adresem email:

(Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją
BIOSTRATEG 3/347105/9/NCBR/2017)

do

projektu

Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego

Danuta Smyklińska
Pracownik zaangażowany
w realizację projektu
BIOSTRATEG 3/347105/9/NCBR/2017

Projekt PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu
rozpoznawania zapachów”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne,
rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG,
na podstawie umowy nr BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017.

