
Łódź, dnia 22 sierpnia 2019 r.
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro,  nawiąże współpracę w celu 

realizacji zadania polegającego na  przeprowadzeniu prac w zakresie monitorowania biotechnologii 

ekologicznych OPO i SSBŚ w ochronie wód przed zanieczyszczeniem biogenami w projekcie 

TANGO2/339929/NCBR/2017 “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla 

rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" – AZOSTOP. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac w zakresie monitorowania biotechnologii ekologicznych 

OPO i SSBŚ w ochronie wód przed zanieczyszczeniem biogenami w projekcie TANGO2/339929/NCBR/2017 

“Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej 

w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" – AZOSTOP. zgodnie z Zał. nr 5  do Zapytania Ofertowego. 

II. Harmonogram realizacji zamówienia 

Współpraca będzie realizowana na warunkach umowy-zlecenie. 

Przewidywany czas trwania umowy: czternaście miesięcy tj. od 09.09.2019 r. do 09.11.2020 r. 

 

III. Przygotowanie i złożenie oferty 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Oferent ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: Ofertę Wykonawcy zgodnie z Zał. Nr 1 do 

Zapytania Ofertowego,  klauzulę poufności stanowiącą załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego, 

oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiące Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz  Zał. Nr 4 

dot. Klauzuli informacyjnej – RODO, a także życiorys i kopię dyplomu potwierdzającego wymogi 

określone w Specyfikacji – Zał.5 do Zapytania Ofertowego. 

  Ofertę należy złożyć osobiście w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN Łódź,  

90-364, ul. Tylna 3 lub przesłać w formie elektronicznej mail: azostop@erce.unesco.lodz.pl ;   

w terminie do dnia  03.09.2019 roku, do godz. 12.00;   

 Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 03.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Europejskiego Regionalnego 

Centrum Ekohydrologii w Łodzi, przy ul. Tylnej 3. 
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