
 

 

 

 

Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r.  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT 

w post ępowaniu o warto ści poni żej 14000 euro na wykonywanie dokumentacji 
projektowej remontu budynków Terenowej Stacji Do świadczalnej w Białymstoku - tj.  
opracowanie dokumentacji zwi ązanej z realizacj ą przez Zamawiaj ącego Projektu pt . 
„Laboratoria do bada ń pestycydów z uwzgl ędnieniem bezpiecze ństwa żywno ści - 

LAPESTY”  współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Op eracyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, działanie 2.1  
Numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09 

 rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / robota budowlana 

 

1. Nazwa, adres Zamawiaj ącego:  

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy 
Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku 
ul. Władysława Węgorka 20 
60-318 Poznań 
www.ior.poznan.pl 
NIP 777-00-02-702 
REGON 000080217 
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonywanie dokumentacji projektowej remontu budynków Terenowej Stacji 
Doświadczalnej w Białymstoku tj. opracowanie dokumentacji związanej z realizacją przez 
Zamawiającego Projektu pt. „Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa żywności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09) w tym w 
szczególności: 

• - remontu budynku usługowego położonego na działce nr 550 przy 
ul. Chełmońskiego 22 

• - remontu budynku usługowego położonego na działce 566 przy 
ul. Moniuszki 44/2 

w postaci zgłoszenia robót budowlanych oraz projektów wykonawczych. 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 03 grudnia 2012 r. 

 



 

 

3. Forma zło żenia oferty  

Oferta powinna zostać złożona na załączonym Formularzu (zał.1) lub powinna zawierać co 
najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 
• opis nawiązujący do danych opisanych w zapytaniu ofertowym - przedmiot, 
• wartość oferty (netto oraz brutto), 
• termin ważności oferty. 

Oferta opatrzona pieczątką firmową powinna posiadać datę sporządzenia oraz być 
podpisana przez oferenta. 
 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy kierować do siedziby TSD IOR PIB w 
Białymstoku - osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przesyłać na fax (dane w 
stopce) z ew. dopiskiem „ZO.POIG/B/1/2012”. 

 
4. Termin składania ofert upływa w dniu: 24 sierpnia 2012 r. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – 100%  

6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 28 sierpnia 2012 r. 

7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz 
danych zawartych w ofercie. 

8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków 
zapytania określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego 
upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Łozowicka Tel. 
501 704 558. 

5. Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego s ą  

• Formularz oferty – Załącznik Nr 1 

 

 

 

____________________________________________________________ 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 


