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znak sprawy: IF/ZNP-10/2022            Kraków, dnia 27.07.2022 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
na:  

Zakup i dostawa różnego asortymentu laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii                  

im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach 

grantu POIR.01.01.01-00-0887/19 pn. "Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta 

o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)" finansowanego przez NCBR.  

 

POSTĘPOWANIE 

w sprawie udzielenia zamówienia 

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto. 

 

CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane  

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)   

CPV: 38436500-5 – Mieszadła mechaniczne                                               

CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne 

 

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy. 

 

Zamawiający: 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 

ul. Smętna 12 

31-343 Kraków 

 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie                                                 

przy ul. Smętnej 12 zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu Zakup i dostawa różnego 

asortymentu laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu POIR.01.01.01-00-

0887/19 pn. "Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora                      

5-HT7 (STEP7)" finansowanego przez NCBR. 
 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowanie będzie miała 

ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana 

dalej „ustawą” (Dz.U z 2022 r. poz. 835). 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, 

o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu                                      

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego                                    

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych                                            

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
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Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych                          

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę                           

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym                                 

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona                              

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia                                               

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu                  

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                                           

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany                    

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej                                      

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa różnego asortymentu laboratoryjnego                   

do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy 

ul. Smętnej 12 w ramach grantu POIR.01.01.01-00-0887/19 pn. "Serotoninergiczna 

terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)" finansowanego przez  

NCBR.  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

 
1 Temat: Pakiet 1 - Kolba do sulfonowania 4000 ml, z trzema szyjkami ze szlifem; Kolba 

do sulfonowania 6000 ml, z czterema szyjkami ze szlifem 

Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane  

Opis: wg załącznika nr 1 oraz Zaproszenia do składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2 Temat: Pakiet 2 - Płaszcz grzejny na stelażu  

Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).  

Opis: wg załącznika nr 1 oraz Zaproszenia do składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

3 Temat: Pakiet 3 - Mieszadło mechaniczne sterowane elektronicznie ze stelażem  
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Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 38436500-5 – Mieszadła mechaniczne   

Opis: wg załącznika nr 1 oraz Zaproszenia do składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

4 Temat: Pakiet 4 - Szklany reduktor 71/51 do sulfonatora  

Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane   

Opis: wg załącznika nr 1 oraz Zaproszenia do składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

5 Temat: Pakiet 5 - Mieszalniki do mieszadła mechanicznego; Mieszalniki magnetyczne  

Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).  

Opis: wg załącznika nr 1 oraz Zaproszenia do składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

6 Temat: Pakiet 6 - Wkraplacz ze szlifem 29/32 i kranem teflonowym  

Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne   

Opis: wg załącznika nr 1 oraz Zaproszenia do składania ofert 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   

 

Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części. Części nie mogą być dzielone przez 

Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego                 

w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

Zamawiający za „równoważne” uzna wszystkie produkty spełniające wymagania i posiadające 

parametry określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Pakiet 1 

 

Kolba do sulfonowania 4000 ml, z trzema szyjkami ze szlifem 1 szt. 

Kolba do sulfonowania 6000 ml, z czterema szyjkami ze szlifem 1szt. 

Pakiet 2 Płaszcz grzejny na stelażu 1 szt.  

Pakiet 3 Mieszadło mechaniczne sterowane elektronicznie ze stelażem 1szt. 

Pakiet 4 Szklany reduktor 71/51 do sulfonatora 4 szt. 

Pakiet 5 
Mieszalniki do mieszadła mechanicznego 4 szt. 

Mieszalniki magnetyczne 90 szt. 

Pakiet 6 Wkraplacz ze szlifem 29/32 i kranem teflonowym 2 szt. 
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Wymagania ogólne: 

 

Pakiet 1: 

1.  Kolba do sulfonowania 4000 ml 

 Szkło borokrzemowe 3.3 

 3 szyjki ze szlifem: 71/51, 29/32, 14/23 

 

2. Kolba do sulfonowania 6000 ml 

 Szkło borokrzemowe 3.3 

 4 szyjki ze szlifem: 71/51, 29/32, 29/32, 29/32 

Pakiet 2: 

1. Płaszcz grzejny na stelażu 

 Moc 800 W 

 Stalowy stelaż z trzema nogami, 

 Dopasowany do kolby o pojemności 6L 

 Wewnętrzny lub zewnętrzny regulator mocy 

 

Pakiet 3: 

1. Mieszadło mechaniczne sterowane elektronicznie 

 Objętość mieszanej cieczy: 20 L, 

 Dwustopniowy zakres prędkości: 60-500, 240-2000, 

 Maksymalna lepkość cieczy nie mniejsza niż 10000 mPas, 

 Moment obrotowy w uchwycie: 80-150 Ncm, 

 Moc na wejściu/wyjściu: 70/35, 

 Wymiary maksymalne: 90x220x300 mm, 

 Mieszadło ma być dostarczone z kablem zasilającym oraz prętem/stelażem, 

 Regulowany uchwyt umożliwiający mocowanie prętów mieszających o różnej średnicy 

Pakiet 4: 

1. Reduktor do sulfonatora 

 Szklany reduktor ze szkła borokrzemowego 

 Szlif: żeński 29/32, męski: 71/51 
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Pakiet 5: 

1. Mieszalniki do mieszadła mechanicznego 

 Końcówka mieszająca sierpowata ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, średnica: 60-80 

mm, średnica pręta 8-10 mm, długość 300-400 mm, 

 Końcówka mieszająca sierpowata wykonana z chemoodpornego tworzywa lub pokryta 

chemoodpornym materiałem, średnica: 60-80 mm, średnica pręta 8-10 mm, długość 

300-400 mm, 

 Końcówka mieszająca helikalna wykonana z chemoodpornego tworzywa lub pokryta 

chemoodpornym materiałem, średnica: 60-80 mm, średnica pręta 8-10 mm, długość 

300-400 mm, 

 Końcówka mieszająca w formie płaskiej łopatki z otworami, wykonana z 

chemoodpornego tworzywa lub pokryta chemoodpornym materiałem, średnica: 40-70 

mm, średnica pręta 8-10 mm, długość 300-400 mm, 

2. Mieszalniki magnetyczne 

 Pokryte teflonem 

 Średnica 15 mm, kształt owalny (do kolb okrągłodennych) 20 szt, 

 Średnica  20 mm, kształt owalny (do kolb okrągłodennych) 20 szt, 

 Średnica 30 mm, kształt owalny (do kolb okrągłodennych) 20 szt, 

 Średnica 45 mm, kształt owalny, (do kolb okrągłodennych) 10 szt, 

 Średnica 40 mm, kształt wałka (do kolb okrągłodennych) 10 szt, 

 Średnica 60 mm, kształt wałka (do kolb okrągłodennych) 10 szt, 

 

Pakiet 6: 

1. Wkraplacz o pojemności 2L 

 Szkło borokrzemowe 

 Rurka wyrównująca ciśnienie 

 Teflonowy kran 

 Szlif 29/32 

2. Wkraplacz o pojemności 1L 

 Szkło borokrzemowe 

 Rurka wyrównująca ciśnienie 

 Teflonowy kran 

 Szlif 29/32 

 

Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 oraz 

do Zaproszeniu do składania ofert. 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ww. produktów opisanych w Załączniku 1 do 

Zaproszenia – Opisie przedmiotu zamówienia - Arkuszu asortymentowo-cenowym do Instytutu 

Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12. 
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II. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia 

- Arkusz asortymentowo-cenowy (załącznik ten będzie stanowił załącznik do umowy). 

2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Formularz ofertowy. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                          

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

4) Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi, karty danych 

technicznych) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie 

przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez 

Zamawiającego. Muszą być w języku polskim lub angielskim, opisane zgodnie ze 

złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu (jeżeli dotyczy), Nr pozycji której 

dotyczy. W przypadku jeżeli materiały firmowe nie będą potwierdzać wszystkich 

wymaganych parametrów Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy o 

posiadaniu przez zaoferowany sprzęt wszystkich parametrów wymaganych przez 

Zamawiającego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 21 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia zawarcia umowy. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, 

komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy 

(czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) lub 

w formie elektronicznej. 

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 

oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 

pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty 

powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 

Cena oferty (obliczona zgodnie z opisem w części VIII Zaproszenia), powinna być podana 

przez Wykonawcę w ofercie, którą składa. 

Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby 

podpisujące ofertę. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań 

wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 

Wykonawca może sporządzić ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do Zaproszenia. 



    
 
 

 

Projekt STEP7 jest realizowany ze środków Funduszy Europejskich 

w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 
Polskiej Akademii Nauk 
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków 

 

tel.: 012-6623-220, fax: 012-6374-500 
e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl 

http://www.if-pan.krakow.pl 
 

 

7 

Ofertę (wraz z dokumentami określonymi w pkt. II) należy przesłać w formie 

elektronicznej na adres mailowy: dzp@if-pan.krakow.pl , w temacie wiadomości należy 

wpisać: 

 

OFERTA na: 

„Zakup i dostawa różnego asortymentu laboratoryjnego do Instytutu Farmakologii 

im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach 

grantu POIR.01.01.01-00-0887/19 pn. "Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa 

oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)" finansowanego przez NCBR.” 

 

V. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Adam Hogendorf, 

tel.: 792 287 874, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: dzp@if-pan.krakow.pl,                  

w terminie do dnia 08.08.2022 r., do godz. 08:00, co oznacza, że z upływem powyższego 

terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w skrzynce e-mailowej Zamawiającego. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

UWAGA – Zamawiający zaleca złożenie oferty podpisanej kwalifikowanym 

podpisem na podany powyżej adres mailowy. 

 Zamawiający informuje, iż maksymalny rozmiar załączników dołączanych do 

wiadomości to 10MB. W przypadku problemów z wysyłaniem proszę o rozbicie jednej 

wiadomości na kilka pomniejszych nie przekraczających 10MB.  

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.08.2022 r. o godz. 09:00. w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 

31-343 Kraków – Biblioteka Instytutu.  

Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

 

VII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty 

(brutto). 

Oferta, której cena brutto będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Wykonawca, który składa ofertę powinien podać: 

cenę brutto / netto zakupu i dostawy przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów                     

i usług (VAT). 

 

Cena oferty powinna zostać podana w złotych. 

 

mailto:dzp@if-pan.krakow.pl
mailto:dzp@if-pan.krakow.pl
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Wszystkie ceny i kwoty oferty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza                   

(do dwóch miejsc po przecinku). 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towarów, 

których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część VII 

Zaproszenia). 

 

Cena oferty (brutto) będzie ceną ryczałtową, tzn. ceną za wykonanie całości zamówienia, 

tj. dostawy wraz z wszelkimi kosztami oraz opłatami wynikającymi z przepisów prawa.  

 

 

IX. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia 

Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.   

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego                                             

w części VI Zaproszenia. 

 

XI. WZÓR UMOWY 

 Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia. 

 

 

 

W załączeniu: 

 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz asortymentowo-cenowy. 

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  


