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ZAPYTAIU

,

OF RTOWE

(niniejsze zapytanie nie stąnowi zapytarlia afertowegow rozumieniu przepisów PZP)

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach zwraca się z prośbą
o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zarnówienia.

Przedrrriotem zamówienia jest sukcesyrłma dostawa środków ochrony roślin dla Stacji

Doświadczalnej Oceny Odrrian w Pawłowicach wylrrienionych w dołączonym formularzrł

rałąsntknr 2

do niniejszego rapytańa.

}-

Zamawiająpy dopuszcza mianę rodzaju śfodkaochrony roślindla wszystkich pozycji

wymienionycb w formulalzu cenowym na środek równoweżny. W prąpadku zaoferowania
przerlmiotu równowaźrrego w formularzu ątowym rńezy pod nazwą środka ocbrony roślin
w}Ąnaganęgo uryisać nazwę środkaróvrrnowaźrrego wtaz, 7, ewentualnym przeliczeniem
wymaganej ilości.

Termin realfuacji znmówienial od dnia podpisania umowy do 15.09.2022 roku.
PodStawą kaedej dostawy będzie zlecenie telefoniczne określająqedokładną ilośćzamówienia.

Realizacja zamówienia będzie nastęować w ciągu 3 dni od przyjęcia zlęcęnia.
Inne istotne warunki zamówienir, w tym kryteria oceny ofeńl

1. Miejsce dostawy: tacja Doświadczalna Oceny Odmian

w

ParvłowicacĘ

ut. Wiejska 25, Pawłowice, 44-180 Toszek.

2.

Koszt bansportu rlnle!1 wkalkulować w cenę ofeńy. Zamawiający nie poniesie z tego
t5rh*u tańnych dodatkowych kosztów.

3.

Dostarczonę środkioohrony roślinpowinny być dopuszczone do obrotu w Polscę w

rokuż022.

4.

Wykonawca zobowiąąuje się dostarcryć towat wolny od wad, fabrycaie nowy,
oryginatny i oryginalnie zapakowany. Każde jednostkowe opakowanie środkapowinno

być opafizone oryginalną eĘkieĘ producenta

z

podauym składem zawarlośi

składników i tgrminem ważności.

5.

Wykonawca zobowiąąuje się do odbioru opakowań po
roślin.

alffiń

środkach ocbrony

6. Zanańajryy

odmówi odbioru dostarczonego przedmiofu zamówienią w przypadku

stwierdzeaia ptzezZanańająsego rozbiefuofui pomiędzy parametrami technicarymi
dostarczonego prze,dmiotu zarrrówi eńą a przdstawionymi w ofercie.

7. Z

awag, na charakter przedmiotu zamówienią Zamawiający ms§zega sobie prawo

odstąlienia

od ręaliza§i częścizamówienią z prycTyn

niezależnych od

Z,amańEącego §powodowanych specyfiĘ wykorzystywania środków ochrony roślin.
Wykonawca nie ma prą\ryą do roszczęń ztego tytułu wobec Zamawiającego.

8.

Działalnośćprowadmna na potrzeby wykonania przdmiotu zamówienia w}maga
posiadania zęnłłoleńana prowadzenie konfekcjonorvanie środków ochrony roślini

obrót nimi.

W zwiąźku z

powyższym Wykonawca musi przedstawić aktualne

zaświadczęnięo dokonaniu wpisu
konfekcjonowanie

lŃ

do rejesru

przedsiębiorców prowadąpych

obrót środków ochrony roślin" zgodnie z aft. 65 ust. 5 ustawy

z

dnia 2 lipcaZa04 r. o swobodzie działalnościgospodarczej (Dz. U Nr 173 paz. 18a7 z

pófu.rln) oruzart.64ust
U z2004t.Nr

9.

11

i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rośtin (Dz.

pz.94z§fu.m).

Termin płatrościza. dostxczpny towar na§tąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury

VAT

na rachunek bankowy wskazany pvet,Wykonawcę.

10. Po wybotzs oferty z

Wykonawęzostanie podpisanarrmowa.

11. Zamawiający wybierze
12.

1

ofęĘ z ąikorzystriej§ą ceną

Oferty należy składać na formulanu ofertowym stanowĘrym załąłz;rlik nr 1 do
niniejszogo zapytania. Formularz cenowy jest waźny, jeśliwycenione §ą wszystkie
pozycje.Niepełne ńożrłńęofeńy Ędzie skutkować jej odruuceniem.

Oferly naleĘ składac do 04.08.2022 r. do goddny (D:fi} osobiście, poczĘ lub na e-mail:
drogą elektroniczną na adres e-mail:

,-"l,

,,

ll

, _ , _.

_:,,l:.,:"l,i1.,,j)l,

osobiście lub przesłŃ pocńą na adres: Stacja DoświadczalnaOceny Odmian

o

w Pawłowicach, ul. Wiejska 25, Pawłowice, 44-180 Toszek,

Formularz cenowyjest ważny, jeśliwycenione

ą wsrystkie

porycje. Niepebe ńożenię

oferty będzie skutkować jej odrzuceniem.

Zamawiająpy a:",§&zsgasobie prawo tmięwaźrrięnia prowadzonego postępowania obejmująpego

- bz

podawania wzyęTqy. Wykonawcy nię przysługuje pra}vo
dochodzenia roszczeń w związku z uniewafuieniem poĘpowanią w tym talłę kosztów
niniejsze zapytanie

poniesionych pęez Wykonawę w zńąz}*uz przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
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Załqcznik l
dnia

...

..

o

. . ł ... . .
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{pieczęć wykonawcy)

FonMULARz o ERToWY DLA wYKoNA\rcY

Adres:

.ł............

ę-mail ..............
NrrmerNIP: .......
Osobado kontaktu:

............

......... j.....;......

Zoboryiąłrnia wykonrwcy
Nawiąąując do zapytania ofertowego na: Ilostawę środków ochrony roślin -7śrónlna22
z dnia 29,07,ź02żr. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

netto:
(słownie:
cena

.....................7ł
........)

podatek VAT: ............Q/o
cena bnrtto:

................

(słownie:

.....

..r.....i.ł.......

O_śwlrdęam..Ęl
Termin płafuościwyzna

ń

7a

......,.)

'\

Lna 30

dni od daty otzymania pfir z.odbiorcę fakhry VAT.

Qświa*zam.że;
Dostawę środków oclrrony roślinzrealizuję w 3 dni od złożęniazamówięnia.

Do formularza ofertowego dołączarn formularz cenowy.

(data

i

czytelny podpis wykonawcy}

Załqcznik 2

FORMULARZCENOWY
Stanowiqql inte gralrą czę śćformultza ofertowe go.
Uwaga! Formulnlz c nowy jest waźny, je li wycenione są wszystkie pozycje.
Cena

Opakowanie

jedno tk. wartośćnetto
{kol.6xko|.7}
netto

t|, k8, zestaw}

lłlartość
brutto
{ko|.8+kol.9}

10

HERBICYDY
Butisan Star

416

C

Kalif 480 EC

Labrador Extra 50 EC
Snajper 600 SC

Metazanex 500 SC
Lentipur 500 SC
Bacara Trio 516 SC
Colzor Trio 405 EC

Corida 75 WG

FUNGlcYDY
Caryx 240 SL

Tebuscha 250

E!Ą/

Toprex 375 SC

lN

EKTYCYDY

lnazuma 130 WG

Maxim Power

*

Środek równoważny to środekochrony roślino takiej samej zawartościsubstancji aktywnej i
formulacji otaz fuŃcjonalności. $/ przypadku zaoferowania środkarównoważnego
Wykonawcajest zobowią7any wrazzofeĘ dołączyć aktualną kserokopię etykiety - instrŃcję
stosowania środków ochrony roślindopuszczonych do obrofu i stosowania zezwolenięm

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

