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Kraków, 10.06.2021 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

(w celu oszacowania wartości zamówienia) 

 

dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup 4 rodzajów kitów ELISA, 96 dołkowych, 

typu Sandwich (po 4 sztuki z każdego rodzaju) umożliwiających określenie stężenia cytokin prozapalnych u 

bydła, 

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, z programu „Inkubator 

Innowacyjności 4.0”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 

Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania 

badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 

przedsiębiorstwach”. 

I) INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa zamawiającego: 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

aleja Adama Mickiewicza 21 

31-120 Kraków 

NIP: 675 000 21 18 

REGON: 000001815 

2. Nazwa jednostki zamawiającej: 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

aleja Adama Mickiewicza 21C  

31-120 Kraków 

tel. 12 662 41 94 

e-mail: ctt@urk.edu.pl 

II) OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych z Zamawiającym jest:  
imię i nazwisko: Justyna Warot  
telefon: 12 662 48 53  
e-mail: justyna.warot@urk.edu.pl 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych z Zamawiającym jest:  
imię i nazwisko: dr inż. Joanna Pokorska 
telefon: 12 662 40 95 
e-mail: joanna.pokorska@urk.edu.pl 

III) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 rodzajów kitów ELISA, 96 dołkowych, typu Sandwich (po 4 sztuki 

z każdego rodzaju) umożliwiających określenie stężenia cytokin prozapalnych u bydła: 

1.       do oznaczania bydlęcego MCP-1  

2.       do oznaczania bydlęcego TNFalfa 
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3.       do oznaczania bydlęcej interleukiny 2 

4.       do oznaczania bydlęcego Lin28 

Wyszczególnione w specyfikacji kity ELISA do oznaczania cytokin prozapalnych są specyficzne gatunkowo 

i umożliwią oznaczenie poszczególnych białek w surowicy lub osoczu krwi u bydła. 

IV) WARUNKI PŁATNOŚCI  

Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej, przez Wykonawcę, faktury VAT. 

V) TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia. 

VI) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 

OFERT  

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim lub w języku angielskim. 

2. Cena musi być podana z dokładnością w setnych częściach, tj. do drugiego miejsca po przecinku, 

zgodnie z zasadami rachunkowości. 

3. Cena oferty musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki 

cenotwórcze, w tym koszty dostawy, wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

itp. 

4. Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT. 

5. Cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia 

społeczne i pozostałe koszty ponoszone przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. 

6. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: 

inkubator4@urk.edu.pl (decyduje data wpływu oferty na adres korespondencji elektronicznej). 

7. Termin składania ofert od 10 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. 

8. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

VII) INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych bądź wariantowych w ramach 

zamówienia. 

2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom 

biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień w przypadku gdy cena 

oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

4. Zamawiające zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia do składania ofert na każdym etapie 

bez podania przyczyny. 

 


