Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
e-mail: i.kwiecien@imim.pl
Zapytanie ofertowe nr ZO 2/1/2017/Projekt „Power”
z dnia 14.11.2017 roku
(dotyczy: Pręty aluminiowy i niklowy o średnicy ϕ5mm i długości 100mm )
I.

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup towaru: wysokiej czystości pręty aluminiowy i
niklowy. Zakup towaru jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją Projektu „nr. WND- POWR.
03.02.00-00-IO43/16 Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktorancki z zakresu
nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
 Aluminium w postacie pręta o średnicy 5mm i długości 100mm oraz czystości
99,999% (1 szt.)
 Niklu w postacie pręta o średnicy 5mm i długości 100mm oraz czystości 99,999%
(1 szt.)
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe wytyczne
takie jak: wyżej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia
IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
1. posiadać datę sporządzenia;

2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP;
3. określać całkowitą cenę brutto towaru/usługi łącznie z kosztami transporty, ewentualnymi
kosztami dodatkowymi, opłatami celnymi i innymi kosztami związanymi bezpośrednio z
przedmiotem zapytania ofertowego.
V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
i.kwiecien@imim.pl, faksem na nr : +48 12 2952804, za pośrednictwem poczty, kuriera lub
też dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 22.11.2017
roku do godziny 12:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.11.2017 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostaną ogłoszone w dniu 23.11.2017 o godzinie 14:00, w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.imim.pl oraz wywieszono na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego.
VI.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%
VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną
na adres poczty podany w złożonej ofercie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Izabella Kwiecień pod numerem telefonu: +48 509 216 334
oraz pod adresem email: i.kwiecien@imim.pl.

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences
30-059 Cracow, 25 Reymonta St., Poland
e-mail: i.kwiecien@imim.pl
Inquiry No. ZO 2/1/2017/Project „Power”
Of 14th November 2017
(involves: Aluminium and Nickel rods of dimeter of 5mm and length of 100mm)
I.

PURCHERES
Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences
30-059 Cracow, 25 Reymonta St., Poland
TIN: 6750001857, REGON No. (Business Registration Number) 000326374

II.

DISCRIPTION OF THE SUBJECT ORDERS

6. The contract is for purchase of commodity: high purity Aluminium and Nickel rods of
dimeter 5mm and length of 100mm. Purchase of product is co-financed by the European
Union from resources of the European Social Fund, in conjunction implementation of the
project „Project WND- POWR. 03.02.00-00-IO43/16 International interdisciplinary PhD
Studies in Materials Science with English as the language of instruction”, Operational
Programme Knowledge Education Development 2014 - 2020, Operation 3.2 PhD Studies.
7. A detailed description of the order:
 Aluminium rod of diameter of 5mm and length of 100mm, required purity 99,999%
( 1 piece)
 Nickel rod of diameter of 5mm and length of 100mm, required purity 99,999%
( 1 piece)
8. Additional requirements: as above
9. Purchaser in not allow partial offers.
10. The Purchaser in not allowed to entrust all or part of the contract to subcontractor.
III.

DEDLINE FOR COMPLETITION OF CONTRACT
Deadline for completion of the order : up to two weeks since the order date

IV.

DISCRIPTION OF PREPARATION OF THE OFFER

The offer should:
1. Have a date of preparation;
2. Contain the address of bidder resident, e-mail address, telephone number, tax identification
number (TIN);
3. The offer should include any other related cost such as the shipping costs, taxes, duties etc.
which contribute to the total price of the product.
V.DATE AND PLACE OF TENDER
7. The offer should be sent via: e-mail: i.kwiecien@imim.pl, by fax to: +48 12 295 28 04, via
mail, courier or delivered in person at the address of the Purchaser not later than 22
November 2017 to 12 noon (Polish local time).
8. Evaluation of offers will be made on 22 November 2017, and the result and selecting the
best offer will be announced on 23 November 2017 at 2 pm (Polish local time) in the
Purchaser office.
9. Offers submitted after the deadline will not be considered.
10.
The Tender may, before the submission deadline, change or withdraw nits offer. .
11.
In the course of the study and evaluation of offers Purchaser may require of Tenderers
explanation concerning the content of the tenders submitted.
12.
Inquiry is given on www.imim.pl and hang out on Purchaser noticeboard.
VI.

EVALUATION OF OFFERS

The Purchaser will evaluate the valid offers based on the following criteria:
Price - 100%
VII.

INFORMATION ON CHOOSING THE BEST OFFER

About selected best offer Purchaser shall notify Tenderer by e-mail address specified in the
submitted offer.
VIII.

ADDITIONAL INFORMATIONS

For more information contact Mrs. Izabella Kwiecień the phone number: +48 509 216 334 and
the email address: i.kwiecien@imim.pl.

