W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego

Nr 1/2020 - IPF/YKL-40/ARG/ DUBs
na
Sukcesywne zaopatrzenie w zwierzęta laboratoryjne na potrzeby badań in vivo w ramach
prowadzonych projektów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy
umieszczamy odpowiedź na niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie
zapytań w zakresie przedmiotu zamówienia oraz formalnych zapisów zaproszenia do składania ofert
tj. odpowiednio do dnia 04.02.2020 r. do godz. 15:00 oraz do dnia 04.02.2020r. do godz. 14:00.
Pytania:
1.

Jaką ilość dostaw zwierząt przewidują Państwo przez okres 12 miesięcy.

2.

Czy akceptowalne będą następujące szczepy równoważne:

•
•
•
•

Szczur WISTAR (RjHan:WI)
Szczur Sprague-Dawley (RjHan:SD)
Mysz C57BL/6J (C57BL/6JRj)
Mysz BALB/cAnN (BALB/cAnNRj)

3.
Bardzo proszę o informację z kim mamy kontaktować się w celu ustalenia kosztów utrzymania
i dostawy zwierząt do IMDIK w przypadku braku uzyskania zgody na skróconą kwarantannę.
Czy dopuszczalne będzie uwzględnienie w ofercie maksymalnej kwoty opłat, którą oferent będzie w
stanie pokryć.
4.
Bardzo proszę o informację czy przewidują Państwo konkretny dzień / harmonogram na
składanie zamówień.
5.
Bardzo proszę o informację jak mamy zastosować się do adnotacji o uwzględnieniu w ofercie
cen brutto w sytuacji gdy zgodnie z ogólnym kodeksem podatkowym – art. 262 ter. I dostawy towarów
wysyłanych lub przewożonych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej są
zwolnione z podatku od wartości dodanej. Cena brutto = Cena netto z uwagi na fakturowanie z
odwrotnym obciążeniem.
Odpowiedzi:
Ad.1. Przewidujemy 12 dostaw (jedna dostawa na miesiąc)
Ad.2. Zgadzamy się na szczepy równoważne, tj. identyczne ze szczepami wyszczególnionymi w
zapytaniu, oferowanymi przez innych hodowców niż CMD.
Ad.3. W tej sprawie należy kontaktować się z Panią Anną Kosson z IMDiK, kontakt: Anna Kosson
akosson@imdik.pan.pl.
Ostateczna cena oferty powinna obejmować wszystkie możliwe opłaty wynikające z realizacji
zamówienia (w tym koszty przedłużonej kwarantanny, transportu itp.).

Ad.4. Harmonogram dostaw ma być przedstawiony na kwartał przez dostawcę, najpóźniej na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem kwartału. Ze swojej strony będziemy składać zamówienia w taki sposób
żeby dochować terminów wskazanych w umowie w oparciu o bieżące harmonogramy dostaw.
Aad.5. W przypadku gdy ceny netto równają się cenom brutto prosimy o wpisanie w pola odnoszące
się do wartości brutto wartości wskazanych w polach netto czyli powtórzenie tych samych kwot.

Wyżej wymienione odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr 1/2020 - IPF/YKL-40/ARG/ DUBs zostaną
umieszczone
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
pod
adresem:
https://oncoarendi.com/zaproszenie-do-skladania-ofert-nr-1-2020-ipf-ykl-40-arg-dubs-zwierzetalaboratoryjne/ oraz w Bazie Konkurencyjności.

Termin składania ofert na postępowanie konkursowe Nr 1/2020 - IPF/YKL-40/ARG/ DUBs pozostaje bez
zmian tj. do 10/02/2020 do godz.: 23:59.

