
 

 

Poznań 12.07.2013 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  

BADANIA GENETYCZNE MIECZYKA BŁOTNEGO I DACHÓWKOWATEGO (GLADIOLUS PALUSTRIS, 
GLADIOLUS IMBRICATUS) WRAZ Z INTERPRETACJĄ ZMIENNOŚCI GENETYCZNEJ. 

 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, tel./fax 61 8432160 
NIP 778-10-09-642 
REGON 630192575  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzonego w trybie przetargu wg art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

3. Miejsce, w którym dostępna będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

- Siedziba Zamawiającego (dni robocze w godz. 9-15) 

- www.salamandra.org.pl 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia są badania genetyczne mieczyka błotnego i dachówkowatego (Gladiolus palustris, Gladiolus 
imbricatus) wraz z interpretacją zmienności genetycznej. 

5. Termin wykonania zamówienia 

Planowany termin realizacji – do 31 października 2013 r. 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

A. Wszyscy oferenci dostarczą: 
a) ofertę zawierającą wszystkie informacje i parametry uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – w tym oświadczenie o posiadaniu umiejętności i zaplecza do wykonania badań genetycznych, 

http://www.salamandra.org.pl/


b) Potwierdzenie doświadczenia w wykonywaniu podobnych zleceń lub badań naukowych – przynajmniej dwa o 
podobnym charakterze i zakresie (potwierdzone kopią protokołu odbioru lub innym dowodem nie budzącym 
wątpliwości – wszystkie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub jego prawnego 
przedstawiciela). 

c) aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona) – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

b) w przypadku oferentów z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt c, należy przedstawić równoważny dokument, potwierdzający 
rejestrację firmy, wystawiony w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

 

Szczegóły dotyczące sposobu dokonywania oceny i spełniania warunków opisany jest w załączonym SIWZ. 

 

7. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Oferty (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta – badania 
genetyczne" należy składać w siedzibie zamawiającego, w terminie do dnia 30 lipca 2013 r. godzina 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 30 lipca 2013 r. godzina 12:30. 

10. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 1 miesiąca. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu 
otwarcia ofert.  

11. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  
 
Oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny brutto; znaczenie będzie miało również dostarczenie dodatkowego 
materiału do badań (szczegóły w SIWZ). 
 

 

 

 

dr inż. Andrzej Kepel 

 

prezes PTOP „Salamandra” 

 
 
 


