Warszawa, 17.06.2020 r.

Dotyczy: Projekt „SynerGa”
POIR.04.01.01-00-0036/18
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa projektu: „Synergia badań biogeochemicznych , geologicznych i geofizycznych w
poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach Karpat fliszowych”. Projekt
„SynerGa” (POIR.04.01.01-00-0036/18) współfinansowany przez Unię Europejską (EFRR)
oraz PGNiG SA w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowany przez
Konsorcjum Wydziału Geologii UW z Instytutem Nauk Geologicznych PAN
ZAPYTANIE OFERTOWE WG-SF/ZK/27/2020
Dotyczy wykonania usługi/ dostawy /zakupu wykonania 30 oznaczeń izotopów Sr (strontu) w
wodach złożowych i nadzłożowych w ramach projektu „SynerGa” (POIR.04.01.01-000036/18) współfinansowany przez Unię Europejską (EFRR) oraz PGNiG SA w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
1. Charakterystyka i uwagi do przedmiotu zamówienia:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 30
oznaczeń izotopów Sr (strontu) w wodach złożowych, nadzłożowych
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 oznaczeń izotopów Sr (strontu) w
wodach złożowych, nadzłożowych.
2) Termin wykonania zamówienia:

do 3 miesięcy od przekazania próbek wody

Wykonawcy
3) Wykonawca zapewni odpowiedni sposób przechowywania próbek do czasu
wykonania badań, tak aby nie miało to wpływu na wiarygodność wyników badań
4) Sposób dostarczenia wyników: raport w formie elektronicznej na adres e-mail
ewa.krogulec@uw.edu.pl, w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej EXCEL.
5) Ostatecznie rozliczenie nastąpi wg liczby wykonanych oznaczeń.
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Wykonawca składa ofertę na podstawie Formularza ofertowego - Załącznik nr 1.
2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a następnie jej skan należy
przesłać pocztą elektroniczną (dopuszcza się wysłanie oferty podpisanej jw. faksem).
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Oferty z podaną ceną należy składać drogą e-mailową na adres e-mail
a.baczewska@uw.edu.pl lub za pośrednictwem faksu nr (22) 55 40 001,
z dopiskiem „analizy strontu”.
3. Osoby do kontaktu ze strony Uniwersytetu Warszawskiego:
W przypadku pytań związanych z zakresem oferty prosimy o kontakt:

Katarzyna Sawicka
e-mail: sawicka@uw.edu.pl
W przypadku pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt:
Agnieszka Baczewska
tel. +48 22 55 40 009
e-mail: a.baczewska@uw.edu.pl
4. Kryteria wyboru oferty:
- Najniższa cena netto spośród ważnych złożonych ofert./ Najkorzystniejszy bilans ceny
netto oraz innych kryteriów (jakość, gwarancja, termin dostawy itp.)
5. Termin złożenia oferty na podstawie Formularza ofertowego:
- 24.06.2020 r. do godz. 24:00, z dopiskiem „analizy strontu”
6. Niezbędne informacje dotyczące oferty:
- nazwa i adres Wykonawcy
- nazwisko i dane teleadresowe osoby do kontaktu w sprawie oferty.
O wyniku dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną poinformowani
drogą e-mailową w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert. W tym
samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zapytania zostanie
skierowane zaproszenie do realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnień oraz złożenia
dodatkowych wyjaśnień dotyczących oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
…………………………….
(Miejscowość i data)
......................................
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Wydział Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
........................................................................................................................................................
pełna nazwa firmy wykonawcy

posiadający siedzibę ………………………………………………………………………………..........
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość

........................................................................................................................................................
telefon

fax

e-mail

nr identyfikacyjny NIP ..............................................., REGON:
...........................................................
PESEL …………………………. (w następujących przypadkach: osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej)

Konto nr ………………………………………………………………………………………………..
reprezentowany przez ................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

będący płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym z dnia
………………………r, oferujemy wykonanie …………………………………………….………………
…………………………………….. zgodnie z zapytania ofertowym z dnia ……………………….r za:
Kwota brutto : ……………… zł (słownie:……………………………………………………………)
Kwota netto .....................zł (słownie………………………………………………………………….)
Należny podatek VAT ….% tj. .................zł (słownie: ……………………………………………)
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1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „„SynerGa” (POIR.04.01.01-000036/18) współfinansowanego przez Unię Europejską (EFRR) oraz PGNiG SA w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym.
3. Oświadczamy, że jesteśmy czynnym podatnikiem VAT a nasz numer NIP oraz rachunek
bankowy (który będzie wskazany na fakturze przelewowej) figurują na tzw. „białej liście”
prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy do / w ciągu …………………….
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy (w przypadku zamówień powyżej 10 000,00 zł
netto) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.

Zobowiązujemy się do dostarczenia (na adres Zamawiającego) faktury w ciągu 3 dni
roboczych od dnia przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego wykonania zamówienia,
z terminem płatności min. 21 dni.

Dane do wystawienia faktury: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66.

……………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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