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WIOS-WAT.26Q1. 25.2014 Bydgoszcz, dnia 16.05.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostawe o wartosci ponizej 30 tysi^cy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pozn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dostawa odczynnik6w do identyfikacji Salmonella:

1. API 20 E Reagent Kit (6 odczynnik6w) - 1 opakowanie
2. Oxidase Reagent (50 x 0,75 ml) - 1 opakowanie
3. API 20 E (25 pask6w) - 5 opakowari
4. Suspension medium (100 x 5 ml) - 1 opakowanie
5. Mineral oil (125ml)- 1 opakowanie

Wymogi Zamawiajqcego:
Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac dodatkowo na wiasny koszt nastepujqce czynnosci:

1) transport i dostawa do Zamawiaj^cego.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 16 czerwca 2014r. do siedziby Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul.
Piotra Skargi 2.

lit. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslai cen§ za catost dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIALU
'r uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
> dysponowanie niezbednq wiedzq, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

I technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zambwienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pani Danuta Brudnicka - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: danuta.brudnicka@wios.bydgoszcz.pl

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy tel.52 582 64 66
ul. Piotra Skargi 2 fax.52 582 64 69
85-018 Bydgoszcz e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl



VII. SKLADAN1E OFERT
1. Oferta powinna byczlozona wterminie do dnia 23 maja 2014 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(a)wios.bydgoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnieh

dotyczqcych tresci ztozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaja,cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsza, ofert§ i zawrze z nim umowe.
W zala_czeniu Og6lne warunki umowy.
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Sprzedaja.cy sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa odczynniki, ktorych rodzaj oraz ilosc okresla
zala_cznik do niniejsze] umowy, zwane dale] odczynnikami.

§2
1 . Sprzedawca zobowigzany jest na wfasny koszt dostarczyc odczynniki na nastepuj^cych

zasadach:
1) do siedziby Kupujacego,
2) w terminie do dnia 16 czerwca 2014 roku,
3) w dni powszednie tj. od poniedziatku do pia.tku do godz. 14.00.

2. Dostarczenie odczynnikow zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron w siedzibie Kupujacego w dniu ich dostarczenia.

§3
1. Cena za przedmiot umowy okreslony w§1 wynosi ..................... zt(stownie: ...............

2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglednia:
1) wykonanie zobowia_zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowia.zuja,cy podatek VAT.

3. Kupuja_cy zobowiazuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1 ,
na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kupuja.cego przelewem na konto
podane w tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieri obcia_zenia rachunku Kupujqcego.
5. Sprzedawca zobowiazuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwiazanych z wystawionq dla Kupuja.cego faktury VAT oraz do zaptety
Kupuja,cemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, zejest/ niejest * ptatnikiem podatku VAT, nr NIP ..................

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze dostarczone odczynniki beda_ wolne od wad.

§5
1. W przypadku opoznienia w realizacji niniejszej umowy Sprzedawca bedzie zobowiazany

do zaptaty Kupuja_cemu kary umownej w wysokosci 3% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1,
za kazdy dzieri opoznienia.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Sprzedawce
ktoregokolwiek z obowiqzkow okreslonych w §2 ust. 1 , Sprzedawca bedzie zobowiazany
do zaptety Kupujqcemu kary umownej w wysokosci 10% ceny, o ktorej mowa w §3
ust. 1 .

3. W przypadku poniesienia przez Kupuja_cego szkody przewyzszaj^cej wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Kupuja.cy
bedzie upowazniony do za_dania odszkodowania uzupetniaj^cego na zasadach
ogolnych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potra,cenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6
Zmiany umowy wymagaja^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych umowa. maja. odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
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2. Ewentualne spory strony poddaj$ pod rozstrzygni^cie wtasciwego rzeczowo sajdu
w Bydgoszczy.

§8
Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmia_cych egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy i dwa dla
Kupuj^cego.

* - niepotrzebne skreslic


