OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
60630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B
tel. 061 845 58 00 fax 061 841 78 30
email sekretariat@iwnirz.pl
2. Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie
www.iwnirz.pl
Specyfikację można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Poznaniu, ul.
Wojska Polskiego 71B pok.34 lub pocztą elektroniczną urszula.siedlewska@iwnirz.pl
4. Określenie pr zedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa w zakresie patentów (10 projektów).
CPV – 79120000.1
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
5. Infor macja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania zamówienia
Terminy wykonania usługi, odrębne dla każdego projektu, podano w SIWZ.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, których oferty spełnią warunki określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału będzie polegać na sprawdzeniu
czy oferta spełnia warunki na podstawie załączonych dokumentów, określonych w
SIWZ.

8. Infor macja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich 60630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B do dnia 20.01.2011r. do godz.
12.00 lub przesłać na adres zamawiającego.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.01.2011r.o godz.13.00 w siedzibie
zamawiającego.
11. Termin związania ofertą
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Infor macja o zamiar ze zawarcia umowy ramowej
Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej
13. Infor macja o zamiar ze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów
14. Infor macja o pr zewidywanym wybor ze najkor zystniejszej oferty
zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15. Infor macja o pr zewidywanych zamówieniach uzupełniających
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających
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