ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
tel. 85 744 52 71, 742 63 61
tel/fax. 85 742 36 30
e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl
Białystok, data 21.04.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: D-2/2017
Zamawiający – Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,
zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.
„Dostawa mikroskopu laboratoryjnego z wyposażeniem”.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu laboratoryjnego z wyposażeniem.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
3. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2017 r.
4. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
5. Termin i miejsce złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2017 r. do godz. 10.00 w Ośrodku
Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową przy ul. Św. Rocha 3,
15-879 Białystok (I piętro – Sekretariat).
6. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 28.04.2017 r. o godz. 10.30 w Ośrodku DiagnostycznoBadawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku ul. Św. Rocha (parter pokój nr 3).
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.std.bialystok.pl
11. Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert.
12. Sposób przygotowania oferty:
a) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty (załącznik nr 2),
ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem – oferta na zadanie pn. „Dostawa mikroskopu laboratoryjnego z
wyposażeniem”;

b) do oferty dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej;
c) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia łącznie z transportem, instalacją i przeszkoleniem personelu
Zamawiającego.
12. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę
zgodną z przedstawionymi wymaganiami.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów
i zamieści na stronie internetowej.
13. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marianna Sokołowska
(tel. 85 744 52 71, e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- przeprowadzania dodatkowych rokowań,
- unieważnienia postępowania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia
zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
Załączniki:
Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
Nr 2. Formularz oferty
Marianna Sokołowska
p.o. dyrektora
…………………………………
( Zamawiający)

