
167/2022 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM  

BEZ NEGOCJACJI 
o wartości kwoty poniżej progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut 

Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2,  

Zakład Doświadczalny Pawłowice 

Adres:  ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

Telefon: 

Strona internetowa: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

REGON: 

NIP: 

65 529 91 92 wew. 214 

www.zdpawlowice.pl 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

65 529 94 64 

000079728-00093  

675-000-21-30 

 

2. Ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę: 

mrówczanu wapnia w ilości 200 kg.  

 CPV:  14311100-5 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Mrówczan wapnia w ilości  200 kg. 

Produkt ten będzie użyty do produkcji pasz dla zwierząt. Stawka VAT zgodnie z kategorią 
pożywienia dla zwierząt, która jest zaklasyfikowana do działów (kodów) nomenklatury scalonej 

(CN), wymieniona w załączniku nr 10 do ustawy o VAT. 

Opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe: 

- sól wapienna kwasu mrówkowego 
- mrówczan wapnia - 99% 

- wapń od 30 do 31% 

- ołów   - max. - 10 mg/kg 
- kadm - max.  -  2  mg/kg 

- rtęć    - max.  - 0,1mg/kg 

- biały lub tylko biały proszek krystaliczny 

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu. 

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby 

własne. 

4. Na potwierdzenie informacji w/w parametrów jakościowych produktu Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego w postaci atestu jakości produktu. 

Zamawiający nie przewiduje wzywania wykonawcy do złożenia brakującego przedmiotowego 

środka dowodowego lub jego uzupełnienia. 
Niezłożenie przedmiotowego środka dowodowego skutkować będzie odrzuceniem oferty               

(art. 226  ustawy Prawo zamówień publicznych).                 

5. Termin realizacji zamówienia: do 03-06-2022.  

6. Termin płatności –  30 dni od daty dostawy towaru i otrzymania faktury  

                                przez Zamawiającego 



Zapłata za zakupiony towar zostanie dokonana tylko na rachunek bankowy  znajdujący  się 

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT (tzw. biała lista). 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

9. Wadium: nie jest wymagane   

10. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

11. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

12. Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

 Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:  

 www.zdpawlowice.pl 

 Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 

 

13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 

        Roman Kozyra  

        Ariel Wojciechowski (wsparcie techniczne - w sprawie składania ofert drogą elektroniczną) 

       14. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

14.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

         Zamawiający nie wyznacza    szczegółowego warunku w  tym zakresie.  

             14.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. 

                      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie.  

             14.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

                      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

             14.4. Zdolności techniczne lub zawodowe. 

                      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku   w tym zakresie. 

     15.  Miejsce i termin składania ofert: 

Zaszyfrowaną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami podpisanymi podpisem elektronicznym) 

należy złożyć za pośrednictwem formularza do komunikacji: „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu i wysłać  

na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP\ 
 

Strona internetowa: 

 

 

 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

www.zdpawlowice.pl 

 
https://miniportal.uzp.gov.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

https://obywatel.gov.pl/ 
 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 
            

Termin – 20-05-2022 r. do godz. 9
00 

 

     16.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            20-05-2022 r. godz. 13
00 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 6, parter 

     17.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

              -  cena 100%         

     18.  Termin związania z ofertą: do dnia 19-06-2022 r. 

     19.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego    

            167/2022 


