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ul. Eriudy RGwol[cyinci 44/51, 02-043 warszawa

Warszawa, dn. 23,06.2016 roku
Zaproszenie do skladania ofert na zestawy wyposazenia laboratori6w dydaktyczno-diagnostycznych inwazji
paso2ytniczych

w trzech szkolach rolniczych Livestock Training Agency w Tanzanii

-

zadanie

projektu PPRt6/20t6, wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Ministerstwa Spraw Zagranicznych

L.

w

ramach

RP.

ZAMAWTAJACY

Fundacja Nauka dla Rozwoju

ul, Etiudy Rewolucyjne

j

441

57

02-643 Warszawa

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA
2.'J..

Przedmiotem zam6wienia sq trzy zestawy wyposa2enia laboratori6w dydaktycznodiagnostycznych do nauczania diagnostyki parazytologicznej inwazji paso2ytniczych
zwierzqt gospodarskich itowarzyszqcych w szkotach rolniczych sieci LITA w Tanzanii
o parametrach zgodnych

z zalqcznikiem

nr l- do niniejszego zapytania ofertowego.

2.2. Zamawiajqcy nie do puszcza mo2liwo6ci sklada nia ofert czq6ciowych.
2.3, Zamawiajqcy

nie dopuszcza mozliwoSci powierzenia czqSci lub caloSci

zam6wienia

podwykonawcom.

3,

TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia nie p62niej ni2 do 31.07.2016 roku

4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

4,1,

Oferta powinna zostai zlo2ona

w formie pisemnej wedlug wzoru oferty

bqdqcego

zalqcznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2, Do oferty nalezy dolqczyi informacje o spetnieniu wymagad okreSlonych w zalqczniku nr

1

do niniejszego zapytania ofertowego.
4.3.

Do oferty nalezy dolqczyi opisy parametr6w technicznych oraz karty

katalogowe

oferowanych urzqdzefi,
4.4,

Do oferty nale2y dolqczyi zobowiqzanie oferenta do gotowo5ci
zamawiajqcemu dzialania i funkcjonalno6ci oferowanego zestawu
od wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

zaprezentowania

w przeciqgu dw6ch

dni

5. MIEJCE ORAZ TERMIN SKT.ADANIA OFERT
5,1. Oferty nalezy przeslai pocztq elektronicznq na adresy:

maciej_klockiewicz@f-nd r.org o raz office@f-nd r,org
oraz pocztE tradycyjnq na adres:
Fundacja Nauka dla Rozwoju

ul. Etiudy Rewolucyjnei 44/57
02-643 Warszawa

do dnia 5.O7,2OtG do godz,9:00.
5,2, Wplyniqcie oferty w formie elektronicznej zostanie potwierdzone poprzez wyslanie e-maila

zwrotnego na adres nadawcy.

c-mall:0lflGG@Fndt.01g

wwrv.f-nd1.019

5.3. Oferty zlo|one po terminie nie bqdq rozpatrywane.

5.4, Wykonawca mo2e przed uplywem terminu skladania ofert zmienii lub wycofai swojq
ofertq,

6.

KRYTERIUM OCENY OFERT

6.1 O wyborze oferty decydowai bqdzie kryterium najnizszej ceny (przy spefnieniu wszystkich
warunk6w przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do skladania ofert).

6.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qdai od Wykonawc6w wyjaSniefi
dotyczqcych tre6ci zlo2onych ofert oraz zaiqdai demonstracji oferowanych urzqdzef w
siedzibie zamawiajqcego w celu potwierdzenia dzialania calego systemu dydaktycznego

7,

TERMIN WAZNOSCI OFERTY:

Wykonawca bqdzie zwiqzany ofertq przez30 dni, liczqc od uplywu terminu skladania ofert,

8.

TNFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do skladania ofert nie stanowi zobowiqzania Zamawiajqcego do udzielenia

zam6wienia. Zamawiajqcy dokona wyboru oferty na warunkach okreSlonych w niniejszym
zaproszeniu, O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy powiadomi wszystkich uczestnik6w Wykonawc6w przesyfajqc info rmacjq d rogq ele ktronicznq.

9.

DODATKOWE INFORMACJE

9.1-. Dostawa przedmiotu zam6wienia (dostawa na koszt Wykonawcy) - do 30 dni od dnia
podpisania umowy, do'siedziby Reprezentanta Beneficjenta Projektu -Zarzqdu Livestock
Training Agency w Dar-es-Salaam w Tanzanii.
Adres: Ministry of Livestock and Fisheries Development, Veterinary Complex,
131- Nelson

Mandela Rd, PO BOX 9152, 15487 Dar

Es

Salaam, Tanzania.

9.2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.
9,3, Wykonawca mo2e zwroci( siq do Zamawiajqcego o wyja6nienie treSci zapytania
ofertowego d rogq elektronicznq na ad res: maciej_klockiewicz@f-nd r,org
10. zArAczNlKl
Zalqcznik nr 1 - opis przedmiotu zam6wienia
Zalqcznik nr 2 - formularz ofertowy
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G-tx0ll: 0fllcc@Fnd1.01g

www.Fndl.olg

