
160/2018 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia powyżej kwoty progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy 

31-047 Kraków, ul. Sarego 2 

Zakład Doświadczalny Pawłowice 

ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

tel.: (0-65) 529-91-92 / faks: (0-65) 529-94-64 

REGON 000079728-00093  NIP 675-000-21-30 

 

2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na dostawę nawozu magnezowo-siarkowego 

ESTA KIZERYT  lub równoważnego  w ilości 48 ton. 

CPV  24440000-0  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

             Nawóz magnezowo-siarkowy ESTA KIZERYT  lub równoważny  w ilości 48 ton. 

              

       Nawóz  magnezowo-siarkowy granulowany w postaci siarczanowej. 

               Zawartość:   25%         magnez Mg0 łatwo rozpuszczalny w wodzie 

                                     20%         siarka S łatwo rozpuszczalna w wodzie 

 

             Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na    

           potrzeby własne. 

  

4. Termin realizacji zamówienia: od 31-08-2018 do 06-09-2018                

 

       5.   Termin płatności –  45 dni od daty dostawy towaru i otrzymania faktury przez            

                                             Zamawiającego   

 

       6.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

8. Wadium: 1 000,00 PLN  (jeden tysiąc złotych)  

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

www.zdpawlowice.pl 

Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 

 

      12.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 

 

       Roman Kozyra  
 

 



      13.  Opis warunków udziału w postępowaniu: 

             O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) prowadzą działalność handlową oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy-

konania w/w zamówienia: 

2) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, zapewniający 

prawidłową realizację zamówienia; 

     3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 5 ustawy      

      PZP). 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:     

spełnia - nie spełnia  

 

     14.  Miejsce i termin składania ofert: 

            Siedziba zamawiającego pokój nr 2 - Sekretariat 

            Termin – 13-08-2018 do godz. 12
00

 

 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            13-08-2018 godz. 12
15

 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter 

 

     16.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

             - cena 100% 

 

     17.   Termin związania ofertą: 

             60 dni  

 

     19.   Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

             160/2018        


