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Gdańsk, dnia 26.08.2020 r.
strona interentowa zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/D/ApBad/2020
z dnia 26.08.2020 r.
Procedura prowadzona na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych IMP PAN
Zamówienie o wartości nie przekraczającej wartości wskazanej w art. 4 ust 8 ustawy Pzp
(a także art. 4d ust. 1Pzp)
1. Przedmiotem zamówienia jest

Tunable laser: 4 continuous tunable laser sources with possibility to control each source.
The laser sources should have the capability to synchronize based on external trigger.
Laser przestrajalny: 4 przestrajalne źródła laserowe pracy ciągłej z możliwością niezależnego
sterowania każdego ze źródeł
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1 do niniejszego Zapytania –
Specyfikacja.
Okres dostawy do 14 tygodni od daty zawarcia umowy
Kwoty w walucie: PLN lub EUR. Cena ostateczna obejmuje również koszty dodatkowe np.: podatki,
cła, transport, ubezpieczenie, itp.
Kontakt: Imię nazwisko telefon email – osoba merytoryczna
Rohan Soman: +48 585225174, rsoman@imp.gda.pl

2. Kwoty w walucie: PLN Cena ostateczna obejmuje również koszty dodatkowe np.: podatki, cła,
transport, ubezpieczenie, itp.
3. Termin składania ofert: 02.09.2020 r. godzina 12:00
4. Oferta winna zawierać wskazanie opis zaoferowanego oraz cenę, Oferty składać można:
a) elektronicznie, na adres e-mail: rsoman@imp.gda.pl; przetargi@imp.gda.pl, (e-mail z ofertą
należy wysłać na dwa adresy jednocześnie), w tytule maila wpisując: oferta w
postępowaniu: Laser: 13/D/ApBad/2020
b) Pocztą lub kurierem na adres:
IMP PAN pokój 120
ul. J. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882
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By oferta wysłana pocztą była wzięta pod uwagę, musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego
do dnia 02.09.2020 r. do godziny 12:00.
c) Złożone osobiście pod ww. adresem
5. Kryterium wyboru Wykonawcy:
Najniższa cena
6. Otwarcie i odczytanie ofert przewidziane jest na 02.09.2020 r. o godzinie 12:15 w siedzibie
Zamawiającego.
7. Cena oferty winna ujmować wszelkie elementy cenotwórcze w tym: podatki, cła, transport,
ubezpieczenie, itp.
8. Pytania dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz niniejszej procedury należy kierować na
adresy mailowe wskazane w zapytaniu. Zamawiający, bez podania źródła, pytań umieści
odpowiedzi na stronie internetowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

Podpis osoby upoważnionej.
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