
 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR  ZO/11/IFPAN/2019/KB 

 
1. Zamawiający:  

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, przesyła 

zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na zakup artykułów budowlanych.  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem jest zakup artykułów budowlanych z płatnością w formie przelewu z odroczonym 

terminem płatności oraz dostawy sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez 

Zamawiającego. Płatność dokonywana będzie w terminie 14 dni liczonych od daty zakupu/dostawy.  

3. Miejsce realizacji zamówienia:   

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. 

4. Termin wykonania zamówienia:  sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania 

umowy.   

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

cena – 100%. 

6. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dopuszcza podpisanie umowy na 

uzgodnionym przez strony wzorze wykonawcy. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2019 o godzinie 10:00. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof  Podsiadłowicz,  w godz. 09:00 - 15:00, 

e-mail: kpod@ifpan.edu.pl. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

12. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

14. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną 

odrzucone. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 38).  

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

 administratorem danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 

Warszawa; 
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 inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Fizyki PAN jest Pan Paweł Markiewicz, 

iodo@ifpan.edu.pl; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 20 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

przysługuje: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 ...................................................................................   ...................................................................................  

 miejscowość, data podpis pracownika realizującego zamówienie  
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 Załącznik nr 1 

................................................................. 

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)            Do:  

                                                                                                            Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk  

                Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

 

OFERTA  ZO/11/IFPAN/2019/KB 
 

Ja/My, niżej podpisani 

………………………………………………........................................................................................................... ............................. 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………….............................................................................................................................................................................  

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  dotyczące zakupu artykułów budowlanych składamy 

niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1: 

Wartość brutto (RAZEM) ………………...PLN (słownie: …………………………………..) 

 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

uzgodnionych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że na żądanie zamawiającego zrealizujemy dostawę zamawianych artykułów 

budowlanych w ciągu ……… *godzin liczonych od dnia otrzymania zamówienia za cenę 

…………. zł brutto. Warunkiem realizacji dostawy będzie zamówienie przez zamawiającego 

artykułów budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 2 000 zł brutto. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a) ……………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………...…………………………………………………………… 
 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 
………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

nr tel./faksu .................................................................e-mail................................................................................................  
 

 
................................, dnia .............................                         ...................................................................... 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* należy wskazać liczbę godzin nie większa niż 72 i nie mniejszą niż 24 

 


