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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostaw? 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. z 2015r., poz. 2164 z pozn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa naczyri laboratory] nych szklanych:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Przedmiot zam6wienia

Pipety wielomiarowe o
pojemnosci 10 ml klasy A
z certyfikatem

Pipety wielomiarowe o
pojemnosci 2 ml klasy A z
certyfikatem

Pipety wielomiarowe o
pojemnosci 1 ml klasy A z
certyfikatem

Pipety jednomiaro we o
pojemnosci 2 ml klasy A z
certyfikatem

Pipety jednomiarowe o
pojemnosci 1 m] klasy A z
certyfikatem

Pipety jednomiarowe o
pojemnosci 0,5ml klasy A
z certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 2000 ml, szklo
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnos'ci 1000 ml, szklo
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Bydgoszcz

lOszt

lOszt

lOszt

15szt

3 szt

5szt

2 szt

5 szt

Wloclawek

30 szt

10 szt

Razem

40 szt

10 szt

10 szt

15 szt

13 szt

5 szt

2szt

5 szt

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

te!.52 582 64 66
fax.52 582 64 69
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnoSci 500 ml, szkto
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 2000 ml, ze
szkla borokrzemowego z
korkiem na szlif szklany
(szlif 29/32) z certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 250 ml, szklo
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 200 ml, szkto
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 100 ml, szkto
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 50 ml, szkto
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A o
pojemnosci 10 ml, szkto
borokrzemowe z
plastikowym korkiem z
certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A
trapezowe o pojemnosci 2
ml, szkto borokrzemowe ze
szklanym korkiem (szlif
7/16) z certyfikatem

Kolbki miarowe klasy A
trapezowe o pojemnosci 1
ml, szkto borokrzemowe ze
szklanym korkiem (szlif
7/16) z certyfikatem

Kolbki okr^gtodenne o
pojemnosci 100 ml ze
szkla boro krzemowe

( szlif 29/32)

Kolby kuliste o pojemnosci
1000 ml ze szlifem, szyjka
o srednicy 3 cm

3szt

1 szt

5szt

12 szt

10 szt

20 szt

2 szt

10 szt

50 szt

10 szt

5 szt

10 szt

20 szt

6 szt

3 szt

3 szt

5 szt

12 szt

20 szt

70 szt

10 szt

5 szt

10 szt

20 szt

6 szt
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kolby Erlenmayera z
szeroka szyja o pojemnos'ci
250 ml, szklo
borokrzemowe

Probowki kolorymetryczne
o pojemnosci 25 ml ze
szlifem i szklanym
korkiem., szeroka szyja

Cylinder miarowy klasy A,
pojernnosc 1000 ml ze
szkla borokrzemowego,
podzialka co 10 ml

Cylinder miarowy klasy A,
pojemnosc 100 ml ze szkla
borokrzemowego,
podziatka co 1 ml

Cylinder miarowy klasy A,
pojemnosc 50 ml ze szkla
bromokrzemowego,
podziatka co 1 ml

Cylinder miarowy klasy A,
pojemnosd 25 ml ze szkla
borokrzemowe, podzialka
co 1 ml

Krystalizatory o
pojemnosci 1000 ml ze
szkte borokrzemowego

Rozdzielacze gruszkowe o
pojemnosci 1000 ml, typ
Sguibba, szklo,
borokrzemowe z
teflonowym zaworem
odcinajqcym i korkiem
PP(polipropylen)

Rozdzielacze gruszkowe o
pojemnosci 500 ml, typ
Sguibba, szklo
borokrzemowe z
teflonowym zaworem
odcinaj^cym i korkiem
PP(polipropylen

Lyzki metalowe o dhigosci
5 cm

Ly£ki metalowe o dlugosci
103mm

Lyzki porcelanowe o
dtugosci 103 mm

Zlewka niska szklana o
pojemnosci 25 ml, klasa A,
szklo borokrzemowe

lOszt

40szt

2szt

7szt

5szt

2 szt

3szt

5 szt

5 szt

20 szt

2 szt

5 szt

2 szt

10 szt

2 szt

10 szt

40 szt

4 szt

7 szt

10 szt

2 szt

2 szt

10 szt

3 szt

5 szt

5 szt

20 szt
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

34.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Zlewka wysoka szklana o
pojemnosci 500 ml, klasa
A szklo borokrzemowe

Zlewka niska szklana o
pojemnosci 2000 ml, klasa
A, szklo borokrzemowe

Zlewka niska szklana o
pojemnosci 1000 ml, klasa
A, szklo borokrzemowe

Zlewka niska szklana o
pojemnosci 3000 ml, klasa
A,szklo borokrzemowe

Zlewka wysoka szklana o
pojemnosci 2000 ml, klasa
A, szkto borokrzemowe

Szalki Petriego, srednica
90mm

Lejek szklany o srednicy
10 cm

Lejek szklany o Srednicy 5
cm, krotka ndzka,
szerokosc nbzki 2-3 mm

Naczynka wagowe o
srednicy 5,5 cm

Tygle kwarcowe o
pojemnosci 50 ml

Tygle szklane ze spiekiem
o porowatosci 4 i
pojemnosci ok. 30 ml

Kulki ceramiczne do prac
analitycznych,
przeznaczone do
mineralizacji azotu i
fosforu, ST. 5mm

Parownice ceramiczne o
pojemnosci 300 ml

Butelki z ko-hnierzem o poj .
325 ml z korkami do
oznaczania (BZT)

Kuwety kwarcowe do UV
-VIS poj. 50mm

Kuwety kwarcowe do UV
-VIS poj. 10mm

magnetyczny- dipol
cylindryczny z PTFE sr, 5
mm dl. 20 mm

lOszt

5 szt

5szt

5 szt

2 szt

50 szt

10 szt

20 szt

20 szt

20 szt

1kg

5 szt

20 szt

10 szt

5 szt

lOzt

20 szt

10 szt

5 szt

5 szt

5 szt

2 szt

50 szt

10 szt

20 szt

20 szt

20szt

20 szt

1kg

5 szt

20 szt

lOszt

5 szt

lOszt
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Wymogi Zamawiajqcego:
1. Wliczony w cen? transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2 oraz do siedziby

WIOS Delegatury we Wioctawku przy ul. Kopernika 2.
2. Zamawiaj^cy przewiduje realizacje zamowienia w 1 dostawie.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 r. w dni powszednie tj. od poniedzialku do piatku do
godz.!4:00.

III. WARUNKIPLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Platnosc: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cene za cafos6 dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zamdwienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowynri;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
> dysponowanie niezbedn^ wiedzij, doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantujacym nalezyte wykonanie zamo"wienia.

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

e-niail: JQiianta.iurek-gaiownik(«jwios.bvdgoszcz.Dl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna by6 zlozona w termmie do dnia 04 pazdziernika 2017 roku do godz. 12.00 wjednej z

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

ul. Piotra Skargi 2 (secretariat - pokoj nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariattgiwios-bydgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po termmie nie b?d^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uprywem terminu skiadania ofert zmieni6 lub wycofac swojq ofert?.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zadac od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci

zlozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajqcy wybierze Wykonawc?, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsz^ ofert? i zawrze z nim umowe. W
zalqczeniu ogdlne warunki umowy.

W 7,. KUJAWSKO-POMORSK1EGO tfOJEWODXKIEO.

. arara
XAST^PCA WOJEWODZKIEGO INSPEKTOl OCflfiONY

Wojewodzki Inspektoral 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





WIO6-WAT.2601.132.2017.AM
Zatqcznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuja.cy nabywa naczynia laboratoryjne szklane, ktorych charakterystyk?
okresla zala.cznik do niniejszej umowy.

§2
1. Sprzedawca zobowia.zuje sie dostarczyc na wtasny koszt w jednej dostawie przedmiot umowy

okreslony w §1 do siedziby Kupuja^cego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Piotra Skargi 2 oraz do siedziby
Delegatury Kupuja_cego przy ul. Kopernika 2 we Wloclawku w terminie do dnia 31 pazdziernika
2017r.w dni powszednie tj. od poniedzialku do piqtku do godz.14:00.

2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupujqcego w dniu jego dostarczenia.

§3
1 . Cena za przedmiot umowy okreslony w §1 wynosi ..................... zt (sJownie"

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

1 ) wykonanie zobowia_zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1 ,
2) obowia.zuJ3cy podatek VAT.

3. Kupuja_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. 2,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuj^cego przelewem na konto podane
wtej fakturze.

4. Dniem zaptety b^dzie dzieh obcia_zenia rachunku Kupujqcego.
5. Sprzedawca zobowia/uje si§ do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek

VAT) zwi^zanych z wystawion^ dla Kupujgcego fakturg_ VAT oraz do zaptety Kupujavcemu
odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

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

§4
Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie i wolny od wad.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o kt6rym mowa w §1, Sprzedawca

zobowi^zuje sie do zaplaty na rzecz Kupuja_cego kary umownej w wysokosci 1 % ceny, o kt6rej
mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzieh opoznienia.

2. Sprzedawca zobowia_zany jest do uiszczenia na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci 10%
ceny, o kt6rej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Sprzedawcy obowiqzk6w, o kt6rych mowa w §2 ust.1 .

3. Kupuja_cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja.cego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^ca^ wysokosc kt6rejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgod^ na potr^cenie kar umownych z naieznej mu ceny.

§7
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umow^ maj^ odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo s^du w Bydgoszczy.

§9
Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmia_cych egzemplarzach, dwa dla Kupuja.cego i jeden dla
Sprzedawcy.

"niepotrzebne skreslic




