
 
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 

prowadzonym na mocy postanowień art. 4 d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. ustawy Dz.U. 2015 poz. 2164) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2016 poz. 2045 t.j.). 
 
Nr DAN-D-292.1.21/2017 z  dnia 07.04.2017 r. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
al. Mickiewicza 21 
31-120 Kraków 
NIP 6750002118 
Jednostka UR udzielająca zamówienia: 
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki 
Zakład Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki  
tel.: 12 662-46-58 
Jednostka prowadząca sprawę:  
Dział Aparatury Naukowo-Dydaktycznej 
Al. Mickiewicza 21  
31-120 Kraków 
tel.: 12-662-42-72, faks: 12-633-57-29 
osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Joanna Banach 

II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. art. 4 d ust 1 pkt 1 PZP  
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 
zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu 
kosztów badań lub rozwoju.  

2) Zakup w ramach projektu  „Opracowanie bezodorowej technologii produkcji kompostu 
ekologicznego z wykorzystaniem preparatów na bazie efektywnych mikroorganizmów” (BZ-
891/WIPiE/IIRiI/17.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1) kod CPV: 42912330-4.   
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa demineralizatora wody wodociągowej z wyposażeniem 

dodatkowym w postaci filtra węglowego i keramzytowego.   
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia o udzieleniu zmówienia.) 
4) Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 

2. 

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nie dłużej niż 5 dni od dnia podpisania umowy. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1) Wykonawca/ oferent powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym, 

stanowiącym  załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia. 
2) Ponadto oferta winna zawierać  

a) projekt umowy zaparafowany przez Wykonawcę, 
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym lub, jeżeli ww. dokument jest dostępny bezpłatnie 
w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym, Wykonawca poda adres 
odpowiedniej strony, na której Zamawiający będzie miał możliwość  jego pobrania. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Lp. Kryteria oceny Ilość punktów 

1. Cena sprzętu 0-75 

2. Termin dostawy 0-25 

 RAZEM 100 pkt. 



1) Cena sprzętu (C)  

C = (Cmin / Co) x 75 
gdzie: 
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 
Co – cena brutto badanej oferty 
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert Wykonawców 

2) Termin dostawy (D): 

D = [(Dmax - Do) / (Dmax - Dmin)] x 25 
gdzie: 
D - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium termin dostawy 
Do – termin dostawy badanej oferty 
Dmax – najdłuższy dopuszczalny termin dostawy – 5 dni 
Dmin– najkrótszy dopuszczalny termin dostawy  – 2 dni 

 najkrótszy termin dostawy, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 2 dni, 

 termin dostawy wynoszący poniżej 2 dni nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie 
podstawiony jako 2-dniowy termin dostawy, 

 maksymalny termin dostawy, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 5 dni, 

 za zaoferowanie maksymalnego dopuszczalnego 5-dniowego terminu dostawy, Wykonawcy 
zostanie przyznane 0 pkt. w kryterium termin dostawy. 
3) Liczba punktów jaką uzyska oferta zostanie obliczona według wzoru:  
O = C + D  
gdzie: 
O – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę 
C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena 
D - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin dostawy 

4) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1) Termin składania ofert upływa w dniu : 13.04.2017 r. o godz. 12:00 
2) Oferty należy składać elektronicznie wysyłając skany wymaganych podpisanych dokumentów 

na adres e-mail: j.banach@ur.krakow.pl. W tytule e-maila należy podać numer ogłoszenia. 
3) Oferent, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie wezwany do przesłania w zamkniętej 

kopercie oryginałów wymaganych w ogłoszeniu dokumentów. Na kopercie należy podać numer 
zapytania ofertowego. 

VIII. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie 
przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którzy dotychczas złożyli oferty, oraz zostanie 
podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny 
będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

2) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących  dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty, z tym, że cena 
ofertowa nie może ulec zwiększeniu. 

IX. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty; wykluczeniu z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ogłoszeniu; ofertach odrzuconych 
z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami, określonymi w ogłoszeniu; Zamawiający 
zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

X. INFORMACJE KOŃCOWE 
1) Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem ponosi składający  ofertę. 
2) Złożenie oferty oznacza akceptację bez zastrzeżeń warunków udzielenia zamówienia 
Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia 
zapytania ofertowego w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji 
o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki bez podania przyczyn, bez konsekwencji finansowych 
wobec Wykonawców. 
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