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I N S P E K C J A  W E T E R Y N A R Y J N A

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

- WYKONAWCY-

Nasz znak: WIWA.2600.116.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, zwany dalej zamawiającym zwraca 

się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie 

wzorcowania i sprawdzania (ewentualnej adiustacji) urządzeń pomiarowych dla 

Zakładu Higieny Weterynaryjnej z/s w Krośnie.

■ Opis przedmiotu zamówienia

■ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wzorcowania i sprawdzania 

(ewentualnej adiustacji) urządzeń pomiarowych użytkowanych w Zakładzie Higieny 

Weterynaryjnej z/s w Krośnie- wyszczególnionych w załącznikach nr 2 - 27 do 

niniejszego zapytania ofertowego.

■ Obsługa metrologiczna urządzeń pomiarowych, polegająca na wzorcowaniu 

i sprawdzaniu (ewentualnej adiustacji) pipet automatycznych, termometrów, 

wzorców masy, modułów RT, czytników oraz termohigrometrów w celu uzyskania 

dokumentów (świadectw wzorcowania/sprawdzania) będących dowodem 

zachowania spójności pomiarowej oraz spełnienia odpowiednich specyfikacji 

dotyczących badań, niezbędnych do dalszego wykorzystywania ww. wyposażenia 

pomiarowego w bieżącej działalności Zakładu Higieny Weterynaryjnej z/s w Krośnie. 

Zgodnie z systemem zarządzania laboratorium spełniającym wymagania aktualnego 

wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
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• Świadectwa wzorcowania/sprawdzania muszą być w języku polskim.

■ Świadectwo wzorcowania powinno spełniać wymagania Polskiego Centrum Akredycji 

odnośnie wzoru świadectw wzorcowania oraz zawierać symbol akredytacji PCA.

■ Koszty przekazania urządzeń (wysyłki i zwrotu wyposażenia pomiarowego) ponosi 
Zamawiający.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 

22 grudnia 2021r. - zgodnie z harmonogramem ujętym w formularzach asortymentowo 

cenowych - (zał. nr 2 -27 do zapytania ofertowego).

■ Warunki udziału

Wymaga się aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie gwarantujące realizację 

przedmiotu zamówienia.

■ Warunki płatności

Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia częściowego w terminie 

nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej 

faktury za dostarczony przedmiot zamówienia.

■ Ocena ofert

■ Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o następujące kryterium oraz 
jego znaczenia: cena -  100 %

■ Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu 
znaczenia kryterium oceny może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

■ Punkty za powyższe kryterium przyznawane będą kolejno rozpatrywanym 
i ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

Cena = Cena oferowana najniższa brutto x 100% x 100
Cena badanej oferty brutto
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■ Sposób oraz termin składania ofert:

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania 
ofertowego, w terminie do dnia 4 maja 2021 r. do godz. 09:00 w postaci 
elektronicznej na adres poczty internetowej: krosno.wiw@wetoiw.oov.pl

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 maja 2021 r. o godz. 09:15.

Ofertę należy opisać: nazwą i adresem wykonawcy, a także opisem „Zapytanie ofertowe 

- Wykonanie usług w zakresie wzorcowania i sprawdzania (ewentualnej

adiustacji) urządzeń pomiarowych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej 

z/s w Krośnie.".

Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami:

■ Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;

■ Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej;

■ Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego 

załącznik do niniejszej Zapytania ofertowego;

■ Wymagane dokumenty należy przedstawić pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym:

■ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

■ Odrzucenie ofert

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy została ona przesłana po terminie, jej treść 

nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz opisowi przedmiotu zamówienia, 

przedstawionego przez Zamawiającego.

■ Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy nie zostanie złożona żadna oferta, gdy wszystkie 

oferty zostaną odrzucone, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaka 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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■ Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

■ Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku na formularzu ofertowym. Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

■ Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w PLN z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku na formularzu ofertowym fzał. nr 1 do ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO) oraz na formularzach asortymentowo-cenowych fzał. nr 2 -  27j do 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO).

■ Ceny jednostkowe netto (bez VAT) określone przez Wykonawcę w ofercie będą 

stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.

■ Ceny jednostkowe usługi netto (bez VAT) nie będą podlegać waloryzacji.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Wzór oferty -  załącznik nr 1 
• Formularze asortymentowo-cenowe -  Załączniki nr 2-27
■ Projekt umowy -  załącznik nr 28
■ Klauzula dot. RODO- załącznik nr 29

W ojewódzk i Inspektorat W eterynarii z/s w Krośnie, 
ul. Ks. P. Ścieg iennego 6A, 38-400 Krosno, 
te l . (13 )43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13 )43-269-33 
e-mail: krosno.wiwrćrwetgiw.gov.plhttp: wiw.krosno.pl


