
 

 
 

 
 

Odział Laboratoryjny 

PSSE w Skierniewicach 

posiada akredytację 

Polskiego Centrum 

Akredytacji. 

Certyfikat Nr AB 540, 

w zakresie 

 

Dziedziny badań:  

- badania dotyczące inżynierii 

środowiska 

- badania biologiczne 

i biochemiczne 

- badania chemiczne, 

analityka chemiczna 

- badania mikrobiologiczne 

- badania właściwości 

fizycznych 

- badania sensoryczne 

- pobieranie próbek 

 

Obiekty badań:  

- obiekty i materiały 

biologiczne 

- próbki środowiskowe: 

(środowisko pracy). 

- żywność 

- woda 

- kosmetyki 

 

Szczegółowy wykaz 

akredytowanych badań 

i pomiarów zawarty jest 

w Zakresie Akredytacji 

Nr AB 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33 
 

Centrala: tel. 46 833-46-00, 46 833-46-85, fax: 46 833-30-21 

NIP: 836-13-97-081  REGON: 000303479 

           www.psseskierniewice.pl         e-mail: psse.skierniewice@pis.gov.pl 

 

Nasz znak: PSSE.SAT.224.3.18                                Skierniewice , dnia 19.09.18. 

                                                                                                            

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11ust.8 PZP. 

 

nr PSSE.SAT.224.4.2018 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach  

96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 33 tel.46 833-46-00 , fax  46 833-30-21 

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę : 

  

   a. odczynniki chemiczne  - pakiet wg załącznika nr 6 do SIWZ 

   b. wzorce chemiczne – pakiet wg załącznika nr 7  do SIWZ 

   c. podłoża  bakteriologiczne - sypkie – pakiet wg załącznika nr 8 do SIWZ 

   d. podłoża bakteriologiczne - gotowe – pakiet wg załącznika nr 9  do SIWZ 

   e. krążki – pakiet wg załącznika nr 10 do SIWZ  

   f. surowice – pakiet wg załącznika nr 11  do SIWZ  

   g. skala Mcfarlanda  – wzorzec do oznaczania gęstości - pakiet wg załącznika 

       nr 12 do SIWZ  

   h. testy biochemiczne do identyfikacji drożdżaków – pakiet wg załącznika  

      nr 13 do SIWZ  

   i.  testy do wykrywania PYR - pakiet wg  załącznika nr 14 do SIWZ 

   j. testy do oceny skuteczności sterylizacji – pakiet wg załącznika nr 15 do SIWZ  

   k. testy do wykrywania oksydazy – pakiet  wg załącznika  nr 16 do SIWZ 

   l. lateksy - pakiet wg załącznika nr 17 do SIWZ 

   ł. testy lateksowe do identyfikacji gronkowców i paciorkowców - pakiet wg załącznika 

      nr 18 do SIWZ 

 m. testy – osocze królicze - pakiet wg załącznika nr 19  do SIWZ 

  n. testy do identyfikacji legionella - pakiet wg załącznika   nr 20 do SIWZ 

  o. testy – ONPG– pakiet wg załącznika nr 21 do SIWZ 

 

   KOD CPV 33696500-0 
 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych czyli wybrany przez wykonawcę np. 

jeden z powyższych pakietów. 

 

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej 

 

Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ 

www.psseskierniewice.pl 

 

 

 

Termin wykonania 

   

 termin realizacji zamówienia w zależności od pakietu,  do 15.12.2018 r. zgodnie 

 z harmonogramem  znajdującym się w załącznikach. 
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Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

   dotyczące: 

  a. posiadania  uprawnień   do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 

      przepisy prawa nakładają  obowiązek  ich  posiadania ,  

  b. posiadania  wiedzy i doświadczenia,  

  c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do 

      wykonania  zamówienia ,  

  d.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  

w godz. 8
00

  - 14
00

  jest: 

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej mgr Andrzej Czarnecki - pok.108-109   

tel/fax  46 833-42-83 , e-mail administracja@psseskierniewice.pl 

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 101 ( sekretariat ) 

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2018r. o godz.9
00 

. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Skierniewicach 

ul. Piłsudskiego 33 , w sali konferencyjnej , w dniu  27.09.2018 r. o godz.9 
05 

. 

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , 

spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oraz warunki dodatkowe: 

Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Czas publikacji  7 dni 

 

Zamawiający nie wymaga wadium. 

 

Czas związania  ofertą wynosi 30 dni. 

 

Kryteria oceny  ofert i ich znaczenie dla postępowania. 

 

- cena – waga 100% 

 

Nie zamierzamy zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 

oraz wybierać oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Nie przewidujemy udzielania zamówień uzupełniających. 

 
  

 
   


