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OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA 

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOSCI 130 000 zł 

Zamawiający Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski,  w 

postępowaniu przetargowym nr 001/2021/IM, zaprasza do złożenia oferty na dostawy ciekłego 

azotu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez 

Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane 

(Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, poz. 294).  

1. Procedura udzielenia zamówienia:  

Zamówienie udzielane jest w procedurze otwartej, zgodnie z § 7 Regulaminu w sprawie 

trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych  

na usługi, dostawy i roboty budowlane, o wartości niższej niż 130 000 zł oraz , o których mowa 

w art. 11 ust.5 pkt 1, ustawy.  

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski ul. Pasteura 5a  

02-093 Warszawa, REGON: 000001258, NIP: 525-001-12-66  

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu na okres 30 miesięcy od dnia podpisania 

umowy lub do wyczerpania przewidzianej w umowie kwoty. 

Kody CPV: 24111800-3  

Czas obowiązywania umowy: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy lub wyczerpania kwoty 

umowy.   

4. Termin wykonania zamówienia  

Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia – 30 miesięcy od dnia od 

podpisania umowy lub wyczerpania kwoty umowy. 

5. Termin złożenia oferty: do dnia  12. 02. 2021 r. do godz. 09:00.  

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty:  



 

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 

do ogłoszenia.  

1) Miejsce i sposób złożenia oferty: drogą e-mailową lub za pośrednictwem faksu na adres  

e-mail/ slcj@slcj.uw.edu.pl nr faksu/ (22) 659 27 14 lub na adres Zleceniodawcy. 

2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie 

z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla 

formy organizacji wykonawcy (zaleca się parafowanie każdej strony oferty).  

3) W przypadku, gdy Zleceniobiorca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin 

złożenia oferty Zleceniodawca uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do 

Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. 

4) Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi po cenie wskazanej w formularzu 

oferty. 

5) W ofercie należy podać cenę za jeden litr ciekłego azotu  wraz z należnym podatkiem VAT.  

6) Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania usługi, 

musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów 

obciążają Zleceniobiorcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena przedstawiona przez Zleceniobiorcę jest ceną 

ryczałtową.  

7) Do oceny oferty Zleceniobiorca przyjmie łączną cenę brutto z formularza ofertowego. 

8) Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp.  

w stosunku do kwoty “OGÓŁEM”. 

9) Cenę oferty określoną w formularzu ofertowym należy zaokrąglić do dwóch miejsc po 

przecinku (od 0,005 w górę). 

10) Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 

Zleceniobiorcę, muszą być wyrażone w złotych polskich. 

11) Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą dokonywane będą  

w złotych polskich. 

12) Zleceniodawca nie przewiduje zaliczek ani płatności częściowych. 

8. Osoby do kontaktu ze strony Środowiskowego laboratorium Ciężkich Jonów 

Uniwersytet Warszawski 

W przypadku pytań związanych z zakresem oferty prosimy o kontakt:  



 

Ireneusz Mazur 

    tel. +48 22 55 46 110, e-mail: imazur@slcj.uw.edu.pl 

9.OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

Wykonawca usługi objętej niniejszym postępowaniem zostanie wybrany na podstawie 

kryterium:  

cena                        -  60 % 

szybkość dostawy  -  40 % 

 

Procenty zostaną przeliczone w stosunku 1:1 

 

1. Kryterium cena. 

60 pkt otrzyma najniższa cena spośród przedstawionych ofert obliczona według 

następującego wzoru 

 

Pkt cena =       cena oferty z najniższą ceną  x 60 

                                         cena oferty badanej 

 

2. Kryterium szybkości dostawy 

      40 pkt otrzyma oferta z najkrótszym czasem dostawy. 

 

Pkt czas =   czas dostawy oferty z najkrótszym czasem dostawy  x 40 

                             czas dostawy oferty badanej 

 

Wynik ostateczny to suma dwóch składowych  
 

W= cena + czas. 

 

Max liczba punktów do uzyskania to 100 pkt. 

 

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska tyle samo punktów na liście rankingowej 

ostatecznym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.  



 

 

10. Warunki udziału w postępowaniu:  

Zleceniobiorca załączy do formularza oferty:  

1) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

oferty, 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniobiorcy w niniejszym postępowaniu oraz do 

podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych), 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

zleceniobiorcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego albo 

notarialnie potwierdzonej kopii. 

9. Informacje dot. wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy:  

Zleceniodawca nie wymaga wniesienia wadium i należytego wykonania umowy.  

10. Istotne warunki o możliwości unieważnienia postępowania:  

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

 

                            PO   Dyrektora    

Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW 

 

                         prof. dr hab. Krzysztof Rusek 

 

 

 

 

 

 

 


