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ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 DOSTAWĘ CIEKŁEGO AZOTU  

I. ZAMAWIAJĄCY  
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej  

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk  

ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków  

NIP: 6750001857, REGON: 000326374  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Dostawa ciekłego azotu w ilości 14 000 kg na potrzeby Instytutu wraz z wynajmem 
zbiornika na ciekły azot. 
 
2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Instytutu Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. 
Reymonta 25 oraz udostępnienie (wynajem) Zamawiającemu zbiornika na ciekły azot wraz 

z towarzyszącą instalacją (od zbiornika do zaworu w pok. 005 – parter). 

 
3. Instalacja zbiornika musi posiadać zdalny system monitorowania stanu napełnienia 
zbiornika. 
3.1 Kolejne dostawy realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie informacji z systemu 

monitorowania bez potrzeby składania zamówień ze strony Zamawiającego. Każda 

zrealizowana dostawa będzie traktowana jako zamówienie częściowe. 

 

3.2 Zakres zamówienia obejmuje: 

w zakresie wynajmu zbiornika: 

3.3 zbiornik na ciekły azot o poj. 1000 l ±10% 

3.4 ustawienie zbiornika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przyłączenie do 

instalacji oraz jego demontaż i odbiór po zakończeniu umowy. 

3.5 utrzymanie należytego stanu technicznego zbiornika, 

3.6 wykonywanie wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych, 

3.7 uzyskanie dopuszczenia zbiornika do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego 

zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 



 

 

2003 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń ciśnieniowych" (Dz. U. nr 135 poz. 1269), 

3.8 Zbiornik musi posiadać dwa punkty poboru ciekłego azotu: 

a)  do pok. 005 – parter, 

b)  do dewarów. 

3.9 W trakcie okresu dzierżawy serwis zbiornika będzie prowadzony przez Wykonawcę i na 

koszt Wykonawcy, a w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do 

przechowywania azotu na czas naprawy zbiornika,  
3.10 w zakresie dostaw azotu: 

3.11 Sukcesywna realizacja dostaw cysternami ciekłego azotu na podstawie danych z 

monitorowania stanu napełnienia zbiornika. Dostawy muszą zapewniać ciągłość pracy w 

Instytucie. 

 
III WYKONAWCA POZOSTAJE ZWIĄZANY OFERTĄ PRZEZ OKRES 30 DNI. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin dostawy: 01.10.2015 do 30.09.2016. 
 
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferta powinna:  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, 

KRS, cena brutto za 1 kg ciekłego azotu, cena brutto za wynajem zbiornik za 1 m-c, 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

przetargi@imim.pl, lub faksem na nr: + 48 12 295-28-04 do dnia 22.09.2015 roku do 
godziny 12:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

  

VII. OCENA OFERT  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 100 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryt. Wzór 

1 Cena (koszt) 



 

 

Liczba punktówC1 = ( C min / C bad )  

gdzie: 

 - C bad – cena brutto podana w ofercie badanej  

 - C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert  

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowych informacji udziela Adam Federyga pod numerem telefonu 12 295-28-90, pod 

adresem email: a.federyga@imim.pl 
 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

18 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
Formularz oferty – Załącznik nr 1 
 
XI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 

NAZWA WYKONAWCY: ............................................................................................................ 

ADRES: ............................................................................................................................................ 

TEL./FAX/ E-MAIL ......................................................................................................................... 

NIP.................................................................... REGON ................................................................. 

BANK/ NR KONTA ....................................................................................................................... 

Do:  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 

im. A. Krupkowskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

dostawa ciekłego azotu, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 

określonymi w zapytaniu ofertowym: 

Cena netto: …………………………………….…………………………………………..………………………………………………PLN 

Cena brutto  …………………………………………………...…………………………………………...……………PLN,  

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………, 

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj. 

............................................................................. PLN  

Szczegółowe zestawienie cenowe oferty: 

Lp. wyszczególnienie j.m. Cena 
jednostkowa  

netto [zł] 

ilość Wartość 
netto 
[zł] 

St. VAT 
% 

Wartość 
brutto 

[zł] 
1. Dostawa ciekłego 

azotu 
kg  

 

14 000 kg    

2. Wynajem zbiornika 1 m-c  12 m-cy    

Termin realizacji umowy: 01.10.2015 do 30.09.2016. 
  

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy 


