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ZAPYTANIE OFERTOWE
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,,SUKCESYIVNA DoSruWA GAZÓI|/ TECHNICZNYCH DLA INSTYTUTU NAUK
GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AIUDEMII NAaK W WARSZAWIE"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesl, vna dostawa gazów technicztlych służących do

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
2. Ilości wskazane w załączniku nr 2 do zapytania są wielkościami orientacyjnyni, przyjętymi w celu

porównania ofeft i wyboru rTajkorzystlriejszej oferly. Wykonawcy, z któryrn zarnawiający podpisze
umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację trsługi w wielkościach podanych w tabeli.
Jednocześl,tie zamawiający gwarantuje, iż minimahla kwota, która zostanie zapłacona z Ętułtl
realizacji przedmiotu umowy wyniesie nie mniej niż 600ń maksymalnej wartości zobowiązania.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyó towar bezpośrednio do Ośrodka Badawczego ING PAN
w Warszawię przy ul. Twardej 51155.

4. Dostawa będzie zgłaszana przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia drogą telefoniczną
l ub mai lową przez osobę/osoby wyznaczone przez Zamawiaj ącego.

5. Wykonawca jest zobowięany dostarczyó towar w tenninie max. 3 dni roboczych od drria
otrzymania zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonarria przedmiotu Llmowy zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą umiejętnościami i kwalifikacjami ijest odpowiedzialrry za jakośó świadczonyclr r_rsłr_rg.

TBRMIN WYKONANIA ZAMOWIEN{IA
Zamówienie będzie ręalizowane sukcesywnie w okręsię od dnia podpisania ulnowy do 31 marca 2023
r. lub do wyczerpania środków - w zależlości od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

1, Wykonawca złoĘ ofeftę na fonnularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz
zformularzem cenowyll}, stanowiącym zŃącznik nr 2 do zapytania.

2. Zamawiający zaznacza, że zaoferowana jednostkorva cena brutto za poszczególne gazy musi
za:wierać wszystkie koszĘ zwięane z realizacją przedmiotu umowy (np. dzierżawa butli,
transport. rozładunek, itp. itd.).

3. Oferta wraz z załącznikami winna byó napisana w języku polskim, trwałą i czytelną tecliniką
wypełniorra i parafowana w całości oraz podpisana przęz osobę rrpowaznioną do reprezentowania
firmy.

4, w}rkonawca ponięsie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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5. Przy wyborze ofeĘ Zamawiający będzie kierował się kryteriunr najniższej ceny brutto.

6. Okres zwięania ofertąwynosi 30 dniod da§ złożenia oferty.

7. Wykonawca załączy do oferly aktualrry (wystarviony nie wcześniej niż sześć rniesięcy przed datą
wyznaezoną na złożęnle ofeĄ) oclpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej.

TERMIN I MIBJSCE SKŁADANIA OFERT.

Termin slrładania ofert upływa w dniu 15 lipca 2022 r. godz. 12:00.

Oferty lnozna składać drogą elektroniczną na adres b.gebus@twarda.pan.pl wyłącznie przy użycitt
fonnularza oferlowego stanowiącego załącznik nr 1.

WYKLUCZENIA

Zamawiający wykluczy z postępowania rvykonawcę na zasadach określonycli w aft. 7 ustarvy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuzących
oclrronie bezpieczeństwa narodo\Ą,ego z dnia 13 kwietnia żOż2 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. B35), tj.
wykonawcę:
1) wyrnienionego w wl,kazach określonyclr w rozporządzeniu ]6512006 i rozporządzenitl 269lż014
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprarvie rvpistt na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o któryrn filowa w ar1. l pkt 3 ww. ustawy;
2) którego beneficjentem rzeczyrvistyrn w rozumieniu ustawy z dnia 1marca 20ł8 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansor,vaniu terroryzmu (Dz.U. z 202ż r. poz. 593
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określorryclr w rozporządzeniu 16512006
i rozporządzęniu 26912014 albo wpisana na 1istę lub będąca takim beneficjentem rzeczyłv,istyrn od dnia
24 lutego 2022 r., o ile została r,vpisana na listę na podstarvie decyzji w sprawie wpis1_l na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ar1. ] pkt 3 ww. r.rstawy;

3) którego jednostkądorninującąwrozumieniu art.3 ust. 1 pkt 37 ustawy zdniaż9września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazaclr
określonyclr w rozporządzeniu 76512006 i rozporządzeniu 26912014 albo wpisarry na listę lub będący
taką jednostką dominLrjącą od dnia 24 lutego 2022 r., o ilę został wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. l pkt 3 ww.
uStawy.

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi zobowiązania ING PAN do zawarcia umowy.
Wybór ofeĄ zostanię dokorrany zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
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tel.

Załącznik nr l do zapytania ofer|towego

oFERTA

przedmiot oferty :

,,SUKCEyYWNA DqyTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH DI}t INsTYTaTa NAL]K
GEOLOGICZIWCH POLSKIEJ AKADEMII NAaK W WARSZAWIE"

zamawiaiacv:

IN§TYTUT NAUK GEOLOGICZI\TYCH
POLSKIBJ AKADEMII NAUK
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55

'Wykonawca:

REGoN
fax.

NIP

e-mail

Mv niżei podpisani:
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym

w zapl,taniu ofertowym dotyczącym sukces5.wnej dostawy guow technicznych dla Ins§tutu
Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

2. OŚWranCZ,AD'ĄY,żezaporna|iśmy się ztreściązapytaniaofertowego i akceptujemy jąoraz nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznalemy się za rwiązanych określonymi w niej postanowieniami
i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY łvykonanie zamówienia za kwotę brutto
(słownie złotych: ................).
OFERUJEI\{Y sukcesywną dostawę gazów technicznych dla ING PAN w okresie od dnia
podpisania umowy do 31.03,2023 r,

IIWAZAMY SIĘ za rwiązanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym tj.
przez okres 30 dni od upływu tetminu składania ofert.

6. ZOBOWIĄZUJEMY SĘ, w przypadku wyboru naszej ofeĄ, do zavłarcia umowy
w miej scu i terminie W znaczony m pr zę z Zamaw iaj ąc e go .

7. Składając przedmiotową ofeńę oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na zasadach
określonych w art,7 ustawy o szczególnychtozwięaniach w zakresie przeciwdzińania wspieraniu
agresji na Ukainę oraz służących ochronię bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia żO2ż r.
(Dz.U. z2022 r. poz.835), poniewaz nie jesteśmy:

1) wykonawcą wymienionym w v,rykazach określonych w rozporządzeniu 76512006 i
rozporządzeniu 26912014 a|bo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcą którego beneficjentem tzecryvvisĘm w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r,

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r, poz.593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 76512006 i rozporządzeniu
ż6912014 albo wpisana na listę lub będąca. takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24latego
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20żż r.,o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzYgającej

o zastosowaniu środka, o ktorr nl lT}owa \v art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) wykonar,vcą którego jednostkądominującąw rozumieniu ań.3 ust. 1 pkt 37 ustawy zdnia29

września 1994 r. o rachutlkolvości (Dz.U . z 20ż1 r, poz. 211, 2105 i Ż106) jest Podmiot

wymierriony w wykazaclr określonyclr w rozporządzeniu']6512006 i rozPorządzeniu Ż6912014

albo wpisany na 1istę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 ltrtego 202Ż r., o ile został

lvpisany na listę na podstawiÓ-a."yr.li w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww, ustawy,

* niepotrzebne skreś lić

dnia ..

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Zalqcznik nr 2 do zctpvtania ofbrlrllego

pieczęć Wykorlawcy

sukcesywna dostawa gazówtechnicznych dla InsĘtutu Nauk Geologicznych
PAN w Warszawie.

Formularz cenowy

..

*min czystość gazu, dopuszcza się uwzględnienie ofert dla gazo\,v o zbliżonej,wyższel klasie
cz; stosci

dnia ..

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do lvvstępolvania w imieniu Wykonaw,cy

przędmiot zamówienia
t.p. I{odzaj gazu Czystość Pojemność

butli (clm3)
ciśnienie
(bar, dia
20,C)

Zapotrz,ebowanie
całkolvite
(1iczba sztuk)

C]ena

łączna
brutto

i FIel 6.0 > 99.99990ń 50 200 J

2 Hel 5.0 * > 99.999% 50 200 r2

J Argon 5.2 * > 99,99920^ 50 200 50

4 Argon 5.0 >99,9990ń 10 200 1

5 T'len 5.2 * > 99p99żoń 50 200 2

6 Azot 5.2 * > 99,99920ń 50 200 8

Rodzai sazu Zap otrzeb ow.ani e c ałkowite kg)
7 Azot ciekłv 8 000

Razen brutto:


