
 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

im. Stanisława Leszczyckiego PAN 

ul. Twarda 51/55 

00-818 Warszawa 

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ 

na zakup: 

„Trzech zestawów mikroskopowych: 
polaryzującego z kamerą, kontrastowo-fazowego z kamerą i stereoskopowego z kamerą” 

znak sprawy: AD-262-3-2020 

Termin realizacji zamówienia:  60 dni od zawarcia umowy 

Termin składania ofert:   21.08.2020 r. do godziny 12.00 

Termin otwarcia ofert:  21.08.2020 r. do godziny 12.15 

Termin związania ofertą:  60 dni 

Warszawa, 06.08.2020 r. 
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania im S. Leszczyckiego 

Polskiej Akademii Nauk 
ul. Twarda 51/55 
00-818 Warszawa 
www.igipz.pan.pl 

Osoba upoważniona do kontaktów z 
Wykonawcami: 

dr hab. Michał Słowiński 
michal.slowinski@twarda.pan.pl 

 
Beata Zielińska – sprawy formalne 

b.ziel@twarda.pan.pl 

1. Przedmiotem zapytania o ofertę i kalkulację cenową jest zakup ”trzech zestawów 

mikroskopowych: polaryzującego z kamerą, kontrastowo-fazowego z kamerą i 

stereoskopowego z kamerą”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  

w Załączniku nr 2. 

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 60 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

3. Oferta i kalkulacja cenowa składa się z Formularza ofertowego – Załącznik nr 1, Opisu 

przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2, Wzoru umowy – Załącznik nr 3 oraz z 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej. Dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej. Pozostałe 

dokumenty (KRS) składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub jego pełnomocników. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno 

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 

załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

5. Dla potrzeb niniejszego zapytania o ofertę i kalkulację cenową, Wykonawca na druku 

Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania, zobowiązany jest 

podać łączną cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT. 

6. W ofertowej cenie Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z 

http://www.wum.edu.pl/
mailto:michal.slowinski@twarda.pan.pl
mailto:b.ziel@twarda.pan.pl
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obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów 

niniejszego zapytania o ofertę i kalkulację cenową i wzoru umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 

minimum 12 miesięcy. 

8. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Ceny określone przez Wykonawców zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegać zmianom. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

10. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 

11. W dokonaniu oceny ofert Zamawiający będzie się posiłkował kryterium ceny. 

12. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta o najniższej cenie. 

13. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w jednym 

egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu zaadresowanym 

na: 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 

Dział Administracyjny, IV p., pok. 445 

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 

Kopertę należy oznaczyć następująco: 

„Zakup trzech zestawów mikroskopowych: 
polaryzującego z kamerą, kontrastowo-fazowego z kamerą i stereoskopowego z kamerą” 

14. Pisemną ofertę należy złożyć na adres: Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, IV p., pokój 445.,  

do dnia 21.08.2020 r. do godz. 12:00. 

15. Zamawiający wybierze ofertę spełniająca wymagana Zamawiającego i najkorzystniejszą 

cenowo. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi 
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Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o wyborze jego oferty i o terminie 

podpisania umowy. 

16. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

poinformuje o zaistniałej sytuacji Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru 

 


