
OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY  RADIOLOGICZNEJ 

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7 

tel.  (48)  22-8110011 wew. 110  Dyrektor 

fax. (48)  22-8111616 

http://www.clor.waw.pl. 

  

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 

„Wyposażenie stanowiska radonowego o zestaw wzorców wtórnych  

(dwa zestawy)”  

 

1. Szczegółowy  zakres zamówienia  

Zamówienie obejmuje: 

- dostawę zestawu wzorców wtórnych, tj.  

• AlphaGUARD DF2000, 

• AlphaPM, 

• DataVIEW Pro Software, 

• AlphaGUARD DF2000. 

2. Miejsce realizacji 

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa   

3. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców: 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

4. Termin realizacji zamówienia:  



Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 10 tygodni od daty podpisania 

umowy, której wzór zawiera Załącznik 3 do SIWZ. 

5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać drogą elektroniczną ze 

strony Zamawiającego: www.clor.waw.pl  

Specyfikacja jest nieodpłatna. 

6. Termin związania ofertą:  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

7. Oferty wariantowe i częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych 

8. Kryterium wyboru oferty: 

Cena     -   70 % 

Ocena techniczna   -   15 % 

Warunki gwarancji i serwisu  -   15 % 

9. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

są:      

• W zakresie merytorycznym: mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk – Zakład Kontroli Dawek 

i Wzorcowania 

woloszczuk@clor.waw.pl; tel.:  (48) 22-8110011 wew. 222  

• W zakresie formalnym: dr Paweł Krajewski - Dyrektor 

dyrektor@clor.waw.pl; tel.: (48) 22-8111616  

10. Miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem 

przesyłki pocztowej:  

http://www.clor.waw.pl/
mailto:woloszczuk@clor.waw.pl
mailto:dyrektor@clor.waw.pl


Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej  

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7  

Kancelaria (budynek Główny, parter) 

Oferty powinny być dostarczone w kopercie opatrzonej napisem: „Oferta w przetargu 

na: Wyposażenie stanowiska radonowego o zestaw wzorców wtórnych” -  Przetarg nr 

ZPCLOR 1/2018  – nie otwierać przed dniem 25.06.2018 r. godz. 13:15” 

11. Termin składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 25.06.2018 r. do godz. 13:00. 

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data zarejestrowania oferty w 

siedzibie Zamawiającego.   

12. Otwarcie ofert  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego 

budynek główny, Sala 108. 

  

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2018-06-08 r.  

Nr ogłoszenia: 570116-N-2018 

 


