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Warszawa, dnia 8 lutego 2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.  

„Sukcesywna dostawa azotu ciekłego  

do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie”  

 

 

Rozdział I. 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

www.ogrod-powsin.pl 

 

 

Rozdział II. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa azotu ciekłego w łącznej ilości 8 000 L 

(szacunkowo 10 dostaw w ilości po 800 L) w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 

roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do ogłoszenia o 

zamówieniu. 

2. Oferowana cena musi zawierać cenę zakupu ciekłego azotu i wszystkie koszty związane z 

transportem, w tym opłatę ADR z tytułu transportu materiałów niebezpiecznych oraz koszt 

napełniania zbiorników w siedzibie Zamawiającego.  

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego 

przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu 

zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt 

lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty 

równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać 

będzie zachowanie warunków równoważności.  

4. Wykonawca, oferujący produkty równoważne do określonych w ogłoszeniu o zamówieniu 

zobowiązany jest przedstawić oddzielne oświadczenie zawierające opis oferowanego produktu, a 

w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego produktu z 

produktem opisanym przez Zamawiającego oraz certyfikat analizy jakościowej produktu lub 

dokument równoważny - złożony w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, 

określający na przykład nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości/ważności, datę 

produkcji, czystość itp. W przypadku gdy certyfikat analizy jakościowej produktu lub dokument 

równoważny zawiera opis oferowanego produktu, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia, o którym mowa powyżej. 

5. Po uprzednim kontakcie, Zamawiający umożliwi dokonanie przez potencjalnego Wykonawcę 

wizji lokalnej istniejących zbiorników, celem weryfikacji zasad i możliwości napełniania przez 

Wykonawcę zbiorników w siedzibie Zamawiającego. 
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Rozdział III. 

Termin wykonania zamówienia 

 

Pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, późniejsze dostawy będą odbywały się sukcesywnie 

zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, około co 4 tygodnie.  

Termin dostawy i szacunkowa ilość dostarczonego azotu będzie wskazywana przez Zamawiającego, 

mailowo lub telefonicznie, najpóźniej na 3 dni przed planowaną dostawą. 

 

 

Rozdział IV. 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Wszelkie zapytania prosimy  przesyłać na adres e-mail: k.wolinski@obpan.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Konrad Woliński - kierownik 

Zespołu Kolekcji Roślin Użytkowych: nr tel. 22 648 38 56, wew. 218. 

 

Rozdział V. 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział VI. 

Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 

własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 

wymaganych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w języku polskim i w formie pisemnej. 

 

Rozdział VII. 

Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Miejsce składania ofert - ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ob.sekr@obpan.pl 

2. Termin składania ofert - 16/02/2021 r. do godz. 12:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

 

Rozdział VIII. 

Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

poda cenę brutto oraz netto jednego litra (L) ciekłego azotu. Wartość całego przedmiotu 

zamówienia zostanie obliczona przez Zamawiającego jako iloczyn podanej ceny jednego litra (L) 

ciekłego azotu oraz ilości 8 000 litrów; 

2. W cenie brutto oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia (transport, napełnianie zbiornika, opłata ADR z tytułu 

transportu materiałów niebezpiecznych), a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego 

zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków. 

3. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
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4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z 

Wykonawcą w innej walucie niż PLN. 

 

Rozdział IX. 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

Cena będzie jedynym kryterium 

 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za kryterium 

Cena (C) 100 % 100  punktów 

 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

 

W ramach kryterium „Cena” (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez 

Wykonawcę w ofercie ceny brutto podanej w Formularzu oferty. Ocena punktowa w ramach 

kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 

 

 

Cmin 

C = ----------------- x 100 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

 

Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę z podatkiem VAT, 

Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  
 

OFERTA 

(wzór formularza ofertowego) 
 

Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

Tel.: (22) 754 26 10, adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

NIP .................................................... REGON ....................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:............................................. 

e-mail ............................................................. 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składamy niniejszą ofertę w postępowaniu pn: 

„Sukcesywna dostawa azotu ciekłego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie”   

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ: 
 

 

CENA OFERTY BRUTTO …………………….. zł za 1 L ciekłego azotu 

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

w tym wartość podatku VAT: …………..(słownie …………………..……............................zł) 

 

CENA OFERTY NETTO …………………….. zł za 1 L ciekłego azotu 

(słownie ……………………………………………………………………..……............................zł), 

 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach wskazanych w ofercie.  

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu o  

Zamówieniu, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym 

dniem biegu terminu. 

 

 

 

 

……………….............................................................. 
(data, imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia: 

Realizacja przedmiotu zamówienia (dostawa 8 000 L ciekłego azotu do zbiorników 

kriogenicznych typu XL 240 Taylor-Wharton, szacunkowo w 10 dostawach po 800 L) odbywać 

się będzie w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.  

Pierwsza dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, późniejsze dostawy będą odbywały się sukcesywnie 

zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, około co 4 tygodnie.  

Termin dostawy i szacunkowa ilość dostarczonego azotu będzie wskazywana przez 

Zamawiającego, mailowo lub telefonicznie, najpóźniej na 3 dni przed planowaną dostawą. 

Charakterystyka dostarczanej substancji: 

- ciekły azot (N2) medyczny 

- stężenie 99,999% 

- temp. topnienia (1013 hPa) – 209,86 ᵒC 

- temp. wrzenia (1-13 hPa) – 195,8 ᵒC 

- masa cząsteczkowa 28 g/mol 

- ciecz bezbarwna 

- bez zapachu  
 

2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w związku z dostawą ciekłego azotu: 

1) Dostarczanie ciekłego azotu do siedziby Zamawiającego, w dni robocze w godzinach 7:30 – 

15:00 według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od 

zgłoszenia zapotrzebowania (e-mailem lub telefonicznie) przez Zamawiającego. 

2) Oferowany ciekły azot musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (do każdej dostawy 

należy dołączać wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości) 

3) Wykonawca na etapie składania ofert ma obowiązek przedstawić kartę charakterystyki 

oferowanej substancji 

4) Przedmiot zamówienia (ciekły azot) należy przewozić zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

przepisami przy przewozie substancji niebezpiecznych drogą lądową (ADR). Wykonawca może 

zostać zobowiązany przez Zamawiającego do okazania stosownych pozwoleń na każdym etapie 

realizacji umowy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do realizowania dostaw w sposób nie powodujący przerw w 

dostawie azotu ze zbiorników XL 240 do pozostałych zbiorników 

6) Napełnianie zbiorników, będących własnością Zamawiającego, odbywać się będzie na koszt 

i ryzyko Wykonawcy w pomieszczeniu Banku Nasion (na parterze budynku przy ul. 

Prawdziwka 2 w Powsinie) przy udziale upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podległych mu pracowników, 

wykonujących prace związane z transportem przedmiotu zamówienia oraz napełnianiem 

zbiornika, będącego w posiadaniu Zamawiającego  

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca, w którym odbywa się 

napełnianie zbiornika, będącego w posiadaniu Zamawiającego, przed dostępem 

nieupoważnionych osób 

9) Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu 

zamówienia w zakresie dostaw ciekłego azotu i na własny koszt uzupełnić braki lub usunąć 

wady niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji 

przez Zamawiającego 

 


