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Kraków, 18.06.2015 

Instytut Ochrony Przyrody PAN       
Al. A. Mickiewicza 33 
31-120 Kraków 
tel. + 48 12 370 35 00 
fax + 48 12 632 24 32 
www.iop.krakow.pl 
linkage.iop.krakow.pl 
 

Zapytanie ofertowe nr 17/06/2015 LINKAGE 
 

dotyczy realizacji projektu POL-NOR/196105/2/2013 
„Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance” (LINKAGE) 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Instytut Ochrony Przyrody PAN 
Al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków 
NIP: 675 000 19 17, REGON: 000326291 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa 6 sztuk tabletów wraz z akcesoriami zgodnych z specyfikacjami określonymi w załączniku nr 1 
do niniejszego zamówienia. 

2. Sposób dostarczenia przedmiotu: dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 
3. Czas realizacji usługi: 10 dni od momentu podpisania umowy. 

 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcom. 
 

IV. UMOWA I ROZLICZENIE: 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania usługi zawarta zostanie umowa (umowa 
proponowana przez Zamawiającego w załączniku nr 3), 

2. Rozliczenie finansowe odbędzie się po wykonaniu usługi, jej zaakceptowaniu przez 
przedstawiciela Zamawiającego i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z minimum 
dwutygodniowym terminem zapłaty. 
 

V. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena - 100% 

 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Ocena ofert i finalizacja zamówienia odbędzie się około dnia 26.06.2015 r. 
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VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: peek@iop.krakow.pl 

do dnia 26.06.2015 r., godz. 08.00 – decyduje termin przesłania oferty w wersji elektronicznej. Złożenie 
oferty preferowane w formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2). 

2. W ofercie należy wyszczególnić cenę brutto za tablet, etui oraz rysik, a także podać modele i 
specyfikacje proponowanego urządzenia, akcesoriów oraz szczegóły gwarancji. 

3. Oferty złożone po terminie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Dodatkowych informacji udziela Barbara Peek pod numerem telefonu 12 370 35 64 oraz adresem 

email: peek@iop.krakow.pl, 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 
ofert.  

3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych 
warunków zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  
5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w 

rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez 
oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie 
odrzucona.  

7. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania 
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.  
 

IX. ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1_do zapytania ofertowego 17/06/2015_LINKAGE – specyfikacja przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2_ do zapytania ofertowego 17/06/2015_LINKAGE – preferowany formularz wyceny 
Załącznik nr 3_ do zapytania ofertowego 17/06/2015_LINKAGE – proponowana umowa 


