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ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk 

30-239 Kraków ul. Niezapominajek 21, 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Spektrometr z 

akcesoriami do pomiaru w zakresie 300-800 nm. 

 

Zamówienie aparatury w ramach projektu NCN OPUS 18 o numerze: 2019/35/B/NZ8/03358 

„Ekstremalne zjawiska klimatyczne a bioróżnorodność - wpływ globalnego ocieplenia na 

ekosystem traworośli strefy umiarkowanej.” 

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa 

2. Zamawiający: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk 

30-239 Kraków ul. Niezapominajek 21, tel. +48 12 425 18 33; fax: 12 425 18 44;            

NIP: 677 22 12 521; REGON: 356730850, ifr@ifr-pan.edu.pl , e-mail: zp@ifr-pan.edu.pl 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do pomiaru długości fal UV/VIS z możliwością 

zastosowania w laboratorium i terenie. Zestaw musi zawierać spektrometr pracujący w 

zakresie 300-800 nm, źródło światła wraz z zasilaczem, sondę odbiciową, wzorzec bieli, 

holder na sondę, odpowiednie oprogramowanie oraz ewentualnie wszystkie niezbędne 

akcesoria. Spektrometr i źródło światła powinno charakteryzować się niską wagą (ok. 500 g) 

i małymi wymiarami pozwalającymi na pracę w terenie. Źródło światła musi cechować się 

niskim poborem mocy, do 15 W, oraz zasilaniem 12V. 

 

W przypadku jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, użyta została nazwa handlowa firmy lub 

urządzeń, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych parametrów oraz danych technicznych, 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne 

zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w specyfikacji. Jako rozwiązania 



równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od 

wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 

specyfikacji. 

4. Termin wykonania zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane): Zamawiający nie stawia warunków 

udziału w postępowaniu. 

6. Kryteria oceny ofert: opis sposobu przyznawania punktacji. 

a) Cena brutto (C) – znaczenie 60 % - maksymalnie 60 pkt. 

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:  

C = CN/CB x 60,  

C - liczba punktów badanej oferty  

CN - cena brutto najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert;  

CB - cena brutto oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert; 

 

b) Okres gwarancji (G) – znaczenie 40 % - maksymalnie 40 pkt. 

Za zaoferowanie minimalnej wymaganej 12 miesięcznej gwarancji – 0 pkt. 

Za zaoferowanie minimum 24 miesięcznej gwarancji – 20 pkt. 

Za zaoferowanie minimum 36 miesięcznej gwarancji – 40 pkt. 

7. Warunki realizacji zamówienia: Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania. 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:  

a) oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania; 

b) oferty należy składać do dnia: 20.10.2020 r. do godziny 24.00 na adres  

e-mail: zp@ifr-pan.edu.pl 

9. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

10. Informacja o wyniku postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego,  

adres strony internetowej: www. ifr-pan.krakow.pl w zakładce przetargi/zapytania ofertowe. 

11. Dodatkowe informacje: wszelkie zapytania dotyczące parametrów technicznych dotyczących 

urządzenia niniejszego zapytania ofertowego należy kierować wyłącznie za pośrednictwem 

adresu mailowego na adres: seb.swierszcz@gmail.com oraz zp@ifr-pan.edu.pl 

 

 



12. Załączniki:  

a) wzór formularza oferty – załącznik nr 1; 

b) projekt umowy - załącznik nr 2; 

 

13.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

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 Państwa danych osobowych jest Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka 

Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21, telefon: (+ 48 (12) 

425 18 33; faks: (+ 48 12) 425 18 44, adres strony internetowej: www. ifr-pan.krakow.pl; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Spektrometr z 

akcesoriami do pomiaru w zakresie 300-800 nm”; 

odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (tekst jedn. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.). 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu; 

obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w kodeksie cywilnym; 

w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiadają Państwo: − na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO 

prawo do sprostowania Państwa 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 uznają Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

 


