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ZAPYTANIE OFERTOWE
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostaw§ 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. z2015r, poz. 2164 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa biuret cyfrowych z butlami:

1. Biureta Cyfrowa Titrette o pojemnosci 50 ml, rozdzielczosci wyswietlacza min.0,002ml, dokladnosci

0,06ml, z zaworem Safety Prime, montowana na butelce szklanej oranz, pojemnosci 2500ml - 1 szt.

2. Biureta Cyfrowa Titrette o pojemnosci 25 ml, rozdzielczosci wyswietlacza min.0,001 ml, doktadnosci

0,025ml, z zaworem Safety Prime, montowana na butelce szklanej oran2, pojemnosci 1000ml - 1 szt

3. Biureta Cyfrowa Titrette o pojemnosci 10 ml, rozdzielczosci wyswietlacza min.0,001ml, doktadnosci

0,05ml, z zaworem Safety Prime, montowana na butelce szklanej oranz, pojemnosci 1000ml - 1 szt.

Wykonawca zobowia^zuje si? wykonac dodatkowo na wlasny koszt nast^puja^ce czynnosci:

1. Wzorcowanie biuret w akredytowanym laboratorium zgodnie z norma^PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Biureta poj.50ml w punkcie pomiarowym: 20ml

Biureta poj.25ml w punkcie pomiarowym: 10ml

Biureta poj.10ml w punkcie pomiarowym: 2ml

2. Sprzedawca udzieli gwarancj? min. 24 miesia^ce na dostarczone biurety.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 15 wrzesnia 2016 r. do siedziby Kupuja^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zapfaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

tel.52 582 64 66
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzib§ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okresla6 cene za caJosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezbedna^ wiedza^ doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantujajoym nalezyte wykonanie zambwienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pani Jolanta Jurek-Gajownik - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: iolanta.iurek-gaiownikfaiwios.bvdgoszcz.pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 roku wjednej z form:

• pisemnej na adres Wojew6dzki 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 b^da^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofac swojq.ofert§.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnieri dotycza^cych tresci

ztozonych ofert.

VIM. DODATKOWE 1NFORMACJE
Zamawiajacy wybierze Wykonawcy, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsza^ oferte i zawrze z nim umowe.
W zata^czeniu Ogblne warunki umowy.
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Ogolne warunki umowy

§1
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujajcy nabywa biurety cyfrowe Titrette o pojemnosci

odpowiednio 50ml, 25ml, 10ml w ta^cznej ilosci 3 sztuk wraz z butlami, zwane dale]
akcesoriami.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz dodatkowe
wymagania okresla zata^cznik do niniejszej umowy.

§2
1. Sprzedawca zobowia^zuje sie dostarczyc w terminie do dnia 15 wrzesnia 2016r. na wtasny

koszt przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby Kupuja^cego w Bydgoszczy przy ul.
Piotra Skargi 2.

2. Sprzedawca zobowiazuje sie w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, wykonac dodatkowo
wzorcowanie biuret w akredytowanym laboratorium zgodnie z norma^ PN-EN ISO/IEC
17025:2005 na nastepuja^cych warunkach:

1) Biureta poj.SOml w punkcie pomiarowym: 20ml

2) Biureta poj.25ml w punkcie pomiarowym: 10ml

3) Biureta poj.10ml w punkcie pomiarowym: 2ml
3. Sprzedawca zobowiazuje sie do wykonania obowia^zkow okreslonych w ust. 2 na

nastepuja^cych zasadach:
1) wszystkie czynnosci musza^ bye wykonane zgodnie ze wskazana^ powyzej norma. i z

zachowaniem nalezytej starannosci,
2) wszystkie czynnosci wykonywane przez Sprzedawce lub na jego zlecenie w

akredytowanym laboratorium musza. odpowiadac przepisom w zakresie bhp i ochrony
srodowiska.

4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 i wykonanie obowia^zkow okreslonych
w ust. 1 i 2 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 zt (slownie:

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

1) wykonanie zobowia^zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1-2,
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. 9. i P° wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §2 ust. 2, w terminie 30
dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupujqcego przelewem na rachunek bankowy
podany w tej fakturze.

4. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia^zenia rachunku Kupuja^cego.
5. Sprzedawca zobowiazuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia^zanych z wystawiona, dla KupujXcego faktura, VAT oraz do zaptaty
Kupuja^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/ nie jest ptetnikiem podatku VAT, NIP
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§4
1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie - rok

produkcji 2016 - i wolny od wad.
2. Sprzedawca udziela Kupuj^cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi, gwarancji

dotycza^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesiavce. Bieg
okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w
§2 ust. 4.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1,

Sprzedawca zobowia^zuje sie do zaptaty na rzecz Kupuja^cego kary umownej w wysokosci
1% ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieii opoznienia.

2. Sprzedawca zobowia^zany 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 Sprzedawc§ ktoregokolwiek z obowia^zkow, o ktorych
mowa w §2 ust. 1 i 2, z zachowaniem zasad okreslonych w § 2 ust. 3.

3. Kupuja^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja^cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^Cci wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

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

§6
Zmiany umowy wymagajajormy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych umowa^ maja, odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja^ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sa^du w
Bydgoszczy.

§8
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmia^cych egzemplarzach, dwa dla Kupuja^cego i jeden
dla Sprzedawcy.


