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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktedania ofert na dostawe o wartosci ponizej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z2013r., poz. 907 z pbzn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

1) Dostawa silnika zaburtowego MERKURY 25MLH w ilosci 1 sztuka o parametrach:
- dwusuwowy
- moc 25 KM
- kolumna 20" (508 mm)
-zasilanie benzyna
- zapJon GDI
- uruchomienie reczne
- sterowanie rumplem
- biegi F-N-R
- chlodzenie woda, (otwarty)
- wydech spalin przez srube
- ogranicznik obrotbw maksymalnych
- blokada rozruchu na biegu
- system trymowania kolumny
- zewnetrzny zbiornik paliwa 25 I
- waga maksymalna do 50 kg
2)Silnik musi posiadac poswiadczenie EC dotycza_ce typu oraz spelniac normy emisji spalin

obowia.zuja.ee na terenie Unii Europejskiej.
3} Silnik oraz wszystkie elementy zespolu napedowego musza. bye fabrycznie nowe.
Wymogi Zamawiaj^cego:
Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac dodatkowo na wtasny koszt nastepuj^ce czynnosci:

1) wraz z silnikiem nalezy dostarczyc dedykowan^ do danego typu silnika
- srub§ napedowa.,
- uMad zdalnego sterowania przepustnica. gazu,

2) transport i dostawa
Wykonawca zobowiqzuje si§ r6wniez zapewnit serwis gwarancyjny w Bydgoszczy lub w odlegfosci do
50 km od Bydgoszczy.
Gwarancja - podanie terminu obowiqzywania gwarancji.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 24 grudnia 2014 r. do siedziby Kupuj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra
Skargi 2.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cen§ za catosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zambwienia.

V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezbedn$ wiedz% doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Jacek Goszczyhski - tel. 52-582 64 80;

e-mail: iacek.goszczynski@wios.bydqoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 18 grudnia 2014 roku do godz. 12:00 w jednej z

form:
• pisemnej na adres Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydqoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie bed^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swojq oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze za^dac od Wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci ztozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejszq oferte i zawrze z nim umowe.
W za^czeniu Ogblne warunki umowy.
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Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa silnik zaburtowy dwusuwowy o mocy 25 KM
Merkury 25 MLH - 1 sztuka, ktorego charakterystyk§ oraz dodatkowe wymagania okresla
zata_cznik do niniejszej umowy, zwany dale] silnikiem.

§2 %1. Sprzedawca zobowia.zuje si§ dostarczyc w terminie do dnia *-.:... grudnia 2014r. na
wtasny koszt przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby Kupuj^cego w Bydgoszczy
przy ul. Piotra Skargi 2.

2. Sprzedawca zobowia_zuje si§ w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, wykonac dodatkowo na
wtasny koszt nast^pujqce czynnosci:
1} dostarczyc, dedykowana, do tego typu silnika, srube nap^dowa.,
2) dostarczyc, dedykowany do tego typu silnika, uklad zdalnego sterowania

przepustnica. gazu.
3. Sprzedawca zobowia.zuje sie zapewnic serwis gwarancyjny silnika w Bydgoszczy lub w

odlegtosci do 50 km od Bydgoszczy.
4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem

odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupuja.cego w dniu jego
dostarczenia.

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

)-
2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wykonanie zobowia.zah, o ktorych mowa w §2 ust. 1-3,
2) obowi^zujgcy podatek VAT.

3. Kupuj^cy zobowia.zuje si§ 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. 4, i po wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §2 ust. 2, w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuj^cego przelewem na konto podane w tej
fakturze.

4. Dniem zaptety bedzie dzieh obcia^zenia rachunku Kupuj^cego.
5. Sprzedawca zobowia.zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia.zanych z wystawiona^ dla Kupuj^cego faktury VAT oraz do zaptaty
Kupuja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/ nie jest ptatnikiem podatku VAT, NIP

§4
1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 oraz wszystkie elementy

zespotu nap^dowego silnika sa. nowe fabrycznie - rok produkcji 2014 - i wolne od wad,
oraz ze, silnik posiada poswiadczenie EC dotycz^ce typu oraz spetnia normy emisji
spalin obowi$zuJ3ce na terenie Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca udziela Kupuja.cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu r^kojmi, gwarancji
dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesia^ce. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna si§ w dniu podpisania protokofu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 4.
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§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,

Sprzedawca zobowiqzuje sie do zaptety na rzecz Kupuja_cego kary umownej w wysokosci
1% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieri opoznienia.

2. Sprzedawca zobowiqzany jest do uiszczenia na rzecz Kupuja_cego kary umownej w
wysokosci 10% ceny, o ktorej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Sprzedawce ktoregokolwiek z obowi^zkow, o ktorych
mowa w §2 ust. 2 i 3.

3. Kupuj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkod? przewyzszaja_c3 wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potr^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.
2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.

§8
Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla Kupujqcego i jeden
dla Sprzedawcy.


