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Zapytanie ofertowe nr INS/BN/ZO – 10/2018 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na podstawie art. 4d ust 1 pkt 1)  ustawy prawo zamówień publicznych 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Nowych Syntez Chemicznych  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24-110 Puławy 
tel. 81 473 14 00 
fax 81 473 14 10 
www.ins.pulawy.pl 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących nawozów: 

 Mocznik w ilości 1 tona w opakowaniach 25kg lub 50kg 

 Super FosDar 40 w ilości 1 tona w opakowaniach 25kg lub 50kg 

 Polifoska 4 NPKMgS 4-12-32-2-9 w ilości 1 tona w opakowaniach 25kg lub 50kg 

niezbędnych do wytworzenia próbnych partii nawozów wzbogaconych mikrobiologicznie na 

potrzeby realizacji projektu „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych 

wzbogaconych mikrobiologicznie. 

  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
– Załącznik Nr 1.  
 
Oferta powinna zawierać: 
- oświadczenie o zamiarze wykonania zamówienia, 
- cenę oferowaną za wykonanie zamówienia. 
Cena powinna być wpisana cyframi i słownie. Wszystkie kwoty muszą być wpisane do dwóch miejsc 
po przecinku. 
 
Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

http://www.ins.pulawy.pl/
http://www.ins.pulawy.pl/
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Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 
prawa i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej wartości 
przedmiotu zamówienia podanej w ofercie wraz z należnym podatkiem VAT. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu zamówienia 
podanej w ofercie oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 
oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z 
oryginałem, przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta. 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ICH OCENY 

1. Termin składania ofert :   
14 marca 2018r. godz. 10.00 

2. Ofertę prosimy przesłać: 

 pocztą na adres: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 13A, 24-110 Puławy lub      

 faxem (81) 473 17 48 lub  

 pocztą elektroniczną: katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl     
 
VII. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) Cena – 100%  
 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kuszyk pod numerem telefonu 81 473 14 73 oraz 
adresem e:mail: katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy 

 

http://www.ins.pulawy.pl/
mailto:katarzyna.kuszyk@ins.pulawy.pl
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