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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 
NIP: 7120161005, REGON: 000514064, www.kul.pl 
Jednostka prowadząca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku 
Osoba do kontaktu: mgr Iwona Wysk 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie 
zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania 
Wykonawców. 

2. Do niniejszego postępowanie nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), dalej „ustawa PZP”, na podstawie 
art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę odczynnika  

Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U z niezbędnymi dodatkami: 
- dNTP Set, PCR Grade (4 x 250 μl) x 1; 
- dNTP Mix, PCR Grade10mM (4 x 200 μl) x 1; 
- GelPilot DNA Loading Dye x 4. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w „Opisie 
przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” (załącznik nr 1) do Zapytania ofertowego. 

2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne  
3. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane są: 

1) Dostawa pod adres wskazany przez Zamawiającego: 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku 
Katedra Biologii Molekularnej 
ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin 

2) Dostawa odczynnika wraz z niezbędnymi dodatkami w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Dostarczony produkt ma być wolny od wad.  

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia na adres wskazany 
przez Zamawiającego) w terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania o rozstrzygnięcia 
postępowania. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 
1) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego. 
2) Dysponują odpowiednim potencjałem oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. 
 
VI. SPOSÓB ROZLICZENIA 
Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
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2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
3. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą brutto PLN dla przedmiotu zamówienia, podając ją 

w zapisie liczbowym i słownie. 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Powinny one być 

doliczone do ceny ustalonej przez Wykonawcę w ofercie. 
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert. 
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego właściwego dla formy organizacyjnej 
Wykonawcy lub na podstawie pełnomocnictwa. 

7. Oferta powinna zawierać: 
1) wypełniony i podpisany formularz „Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” (załącznik  

nr 1); 
2) wypełniony i podpisany „ Formularz oferty” (załącznik nr 2); 
3) dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej); 
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (jeśli 

konieczne). 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: binos@kul.pl do 

dnia 16 marca 2018 r. do godziny 14:00. 
2. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 14:30, a wyniki 

i wybór najkorzystniejszej oferty przesłane zostaną drogą elektroniczną po ocenie ofert. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużenia terminu składania ofert. 

Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej http://bip.kul.lublin.pl/ 
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania z wyboru najkorzystniejszej oferty. 
6. Informacja o wyborze oferty zastanie przesłana poprzez e-mail do oferentów oraz upubliczniona 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.kul.lublin.pl/. 
 
IX. OCENA OFERT 
1. Ocenie będą podlegały oferty nie odrzucone i nie przekraczające kwoty przeznaczonej przez 

Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ofert w oparciu o następujące kryterium:  

100 %  - cena 
3. Ocena końcowa oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru: 

Kc = Cmin/Cof x 100 gdzie: 
Kc - ocena punktowa za oceniane kryterium cena; 
Cmin - najniższa spośród ocenianych cena ofertowa brutto; 
Cof - cena ofertowa brutto oferty ocenionej. 

 
X. WARUNKI ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) oferta zostanie złożona po terminie; 
2) oferta przekroczy kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizacje przedmiotu 

zamówienia. 
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy całkowita cena brutto najkorzystniejszej oferty 

przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytanie ofertowego bez podania 

przyczyny. 
 
 

http://bip.kul.lublin.pl/
http://bip.kul.lublin.pl/
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XI. DODATKOWE INFORMACJE 
W sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kontaktować się z mgr Iwoną 
Wysk pod numerem telefonu (81) 445 45 53 oraz adresem e-mail: iwona.wysk@kul.pl 
Dodatkowych informacji merytorycznych udziela dr hab. Hieronim Golczyk pod numerem telefonu  
(81) 454 54 45 oraz adresem e-mail: hieronim.golczyk@kul.lublin.pl 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
Dotyczy zapytania ofertowego:  

 Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U z niezbędnymi dodatkami  
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U, nr kat. 203605, z niezbędnymi dodatkami – 1 komplet  
Produkty według katalogu QiaLab/Alab-Gen. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania rozwiązań 

równoważnych w zakresie odczynników chemicznych, ponieważ służą one do realizacji działalności naukowo-

badawczej. Zamawiający określił w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego wykaz odczynników chemicznych 

przez podanie nazw własnych produktów oraz numerów katalogowych producenta, będących przedmiotem 

zamówienia. Zamawiający nie może nabyć produktów równoważnych, gdyż wszelkie różnice pomiędzy 

zamawianymi, a równoważnymi produktami są dla Zamawiającego nie do przyjęcia, ponieważ do kontynuacji 

prac naukowo-badawczych takie produkty są bezużyteczne. Odczynniki o nieznacznie zmienionym składzie lub 

o takim samym składzie a wyprodukowane przez innego producenta wpływają na jakość prowadzonego 

badania. Dopuszczenie równoważności może generować dodatkowe koszty związane z powtarzaniem wyników 

lub wręcz ich utratą. 

L.p. 
Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa 

Wymagana 
odpowiedź 

Odpowiedź 
Wykonawcy 

 
Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U, nr kat. 203605, z niezbędnymi dodatkami 
 

1. Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus (1000U), nr kat. 

203605 wg katalogu QiaLab/Alab-Gen Sp. z o.o. 

TAK   

 Dodatki:  TAK  

2. Qiagen dNTP Set, PCR Grade (4 x 250 μl) x 1, nr kat. 

201913 wg katalogu QiaLab/Alab-Gen Sp. z o.o. 

TAK   

3. Qiagen dNTP Mix, PCR Grade10mM (4 x 200 μl) x 1, nr 

kat. 201900 wg katalogu QiaLab/Alab-Gen Sp. z o.o. 

TAK  

4. Qiagen GelPilot DNA Loading Dye x 4, nr kat. 239901 wg 

katalogu QiaLab/Alab-Gen Sp. z o.o. 

TAK  

 
 

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający informuje, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia wszystkich kolumn. 

Lp. Przedmiot dostawy Ilość 
Wartość 

netto 

Stawka 
Podatku VAT 

(%) 

Wartość 
podatku VAT 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

Sposób liczenia: (4 x 5) (4 + 6) 

 
1 

Polimeraza Qiagen Taq Hot 
Start Plus (1000U), nr kat. 
203605 wraz z dodatkami wg 
katalogu QiaLab/Alab-Gen Sp. 
z o.o. 

1 
komplet 

    

 
.................................. dnia  ...................... 2018 r. 

                                                                                                                        
……….................................................................... 

                                                                                                                    Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
………………………………………………………. 

Pieczątka Wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 
na 

Dostawę odczynnika: Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U z niezbędnymi 
dodatkami dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 
1. Dane dotyczące Wykonawcy:  
Nazwa Wykonawcy  .....................................................................................................................................................  
Adres siedziby ..............................................................................................................................................................  
Adres do korespondencji  .............................................................................................................................................  
Nr tel. - ............................................................., Nr fax -  .............................................................................................  
E-mail: .............................................................., http://  ..............................................................................................  
NIP - ................................................................., REGON -  ............................................................................................  
2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zapytania ofertowego za cenę całkowitą brutto: 
 ................................................................................................................................................................................... zł 
(słownie: .......................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................................... ) 
3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z 
realizacją zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, zawierającą informacje 
niezbędne do przeprowadzenia postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty. 

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym.  

8. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 21 dniowy termin płatności 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przyjmujemy, iż 
faktura może zostać wystawiona dopiero po dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 
………………………………………………. ………………………………………………. 

miejscowość i data podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


