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Pra@ badawczGrozwojowe i wdroże'
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy

i produkcja na potrzeby bezpieczeństwa
obrc
chemicznąo, bezpieczeństwa
nnolści kraju oraz pŻemysfu w zakresie:
ŚrodkÓwońrony roślin,produktottv bio
bÓjczych, preparatÓw weterynary.jnych,
mateńałówwybuchowych i |ekkiej syntezy

i

organicznej. 0pracowywanie ocen
i

raportÓW

dla śr.ochrony roślini subst.

czynnych.

Instytut Przemysłu organicznego w Warszawie poszukuje
Wykonawcyo któremu na podstawie umowy z|ecenialdzieło
powierzy archiwizację zasobu dokumentacji znajdującego się w
Arc h iwu m Za|<ład,owym.

I.

Szczegółowy zakres prac:

Etap 1) - uporządkowanie materiałów archiwalnych

No. J-7531712017

-

podzielenie dokument acji na

p

o

szczególne

Ze

( kat.

A)

ok. 27 mb

Społy archiwalne

:

;

- opracowanie teczek;

- tematy czne' chronolo gicme ułożenie dokumentów w teczkach;

PL-J-7531712017
o Wytwazanie ana|itycznych

WzorcÓW

substancji organicznych w postaci
czysĘ i w roztworach'

l-n7
| /\

zapisanych stron akt;

nadanie sygnatur archiwalnych oraz sporządzenie spisów zdaulczo-

odbiorczych;

Ic;E:"*:Jl

o

kopii, częścimetalowych i plastikolYych;

- ponumerowanie ( paginacja)

-

DOBRA PRAKTYKA
LABORATORYJNA

.
.

- usunięcie

EHEM .ŻNYEH

Badania toksykologiczne
Badania ekotoksykologiczne
Badania WłaŚciwości fizykochemicznych,
badania pozostałości, badania zachowania się badanej substancji W Wodzie,
glebie i powietzu, bioakumulacja, bada-

nia skutecznoŚci działania

produktÓW

biobÓ.|czych'

AKREDYTACJA PCA

- przełoŻenie dokumentacji do pudeł archiwalnych.

Etap 2) - uporządkowanie dokumentacji nie archiwalnej

( kat.

B) ok. 41 mb

:

- podzielenie dokument aqi na poszczególne Zespoły archiwalne;
- opracowanie teczek;

-

nadanie Sygnatrrr archiwalnych oraz sporządzenię spisów zdawczo-

odbiorczych.

Etap 3)

wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której czas

przechowywania upłynął:
- sporządzenie spisów dokumentacj i podlegaj ącej brakowaniu;
AB 374
w obszarach badań:
Materiałów wybuchowych, pirotechni
cznych i środkÓw strzałowych'

.
.

Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatów chemicznych oraz ochrony

pzed e|ektrycznoŚcią statyczną'

KONCESJA MSWA
nr B - 036/2003

il.

Termin realizacji usługi - 04.l1. 2018 r

III. Wymagania wobec Wykonawcy
biegła znajomoŚó aktualnych przepisów archiwalny

chi zmianw przepisach,

umiej ętno śćwykorzys tania pr zepi sów w praktyce,

udokumentowane po siadanie wykształcep ia wy ższego w zakresie archiwizacj
i
akt lub duże doświadczenieoraz dodatkowe kwalifikacje,
po

siadanie do świadczenia tożsam e go z ptzedmiotem zamowienia.

IV. oferty

prosimy składać na adres e-mail:raclawska@ipo.waw.pl do dnia

26.03.2018 r

Y.'Szczegółowych informacji w zakresie zamówienia i wizji lokalnej udzieli

Iwona Racławska, tel.
mail :raclawska@ipo. waw.pl.
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