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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. z 2015r., poz. 2164 z pozn. zm.).

I. OPIS PRZEDM1OTU ZAMOWIENIA

Dostawa naczyh laboratorvinvch z tworzvwa sztucznego:
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Przedmiot zamowienia

Kolby miarowe z PMP klasy A z
korkiem pojemnosci 1000 ml z
certyfikatem jakosci

Kolby miarowe z PMP klasy A z
korkiem pojemnosci 500 ml z
certyfikatem jakosci

Kolby miarowe z PMP klasy A z
korkiem o pojemnosci 250 ml z
certyfikatem jakosci

Kolby miarowe z PMP klasy A z
nakretk$ pojemnosci 100 ml z
certyfikatem jakosci

Kolbki miarowe z PFA klasy A z
nakr̂ tk^ pojemnosci 100 ml z
certyfikatem jakosci

Kolbki miarowe z PMP klasy A z
korkiem pojemnosci 50 ml z
certyfikatem jakosci

Butelki z PE z nakretkq o
pojemnosci 250 ml z szerokg
szyja.

Butelki z HOPE z nakretka.
pojemnosci 250ml z szeroks*
szyja_

Pipiety wielomiarowe z PP
pojemnosci 10 ml

.

Bydgoszcz

30szt

15szt

15szt

50szt

-

Wloctawek

2szt

2szt

2szt

25szt

10 szt

Razem

2 szt

2 szt

2 szt

25 szt

30 szt

15 szt

15 szt

50 szt

10 szt

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

ui. Piotra Skargi 1
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Pipiety wielomiarowe z PP
pojemnosci 5 ml

Cylindry pomiarowe z PMP z
wylewem, skalowane
pojemnosci 100 ml

Cylindry pomiarowe z PMP z
wylewem, skalowane
pojemnosci 50 ml

Zlewki z PP z wylewem,
skalowane pojemnosci

1000ml

Zlewki z PP z wylewem,
skalowane poj. 500 ml

Zlewki z PP z wylewem,
skalowane poj. 250 ml

KorkizPE, szlifNS 12/21

Korki z PE, szlif NS 14/23

Miarka plastikowa z PP z
dzi6bkiem i uchwytem poj. 1000
ml

Kuweta plastikowa z plaskim
dnem, wym 330 mm x 390mm x
100 mm

"
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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 Wtoctawku przy ul. Kopernika 2.
2. Zamawiajqcy przewiduje realizacje zam6wienia w 1 dostawie.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 r. w dni powszednie tj. od poniedzialku do pi^tku do
godz.14:00.

III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaptety: faktura.
Platnosc: w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawiera6 adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okresla6 cen§ za catosC dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezb^dna, wiedza,, doswiadczeniem, potencjafem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja_cym nalezyte wykonanie zamowienia.

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

e-mail: iolanta.iurek-gaiownik@wios.bvdgoszcz.pl

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

tel .52 582 64 66
fax.52 582 64 69

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl



VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna by6 ztozona w terminie do dnia 04 pazdziernika 2017 roku do godz. 12.00

wjednej zfortn:
• pisemnej na adres Wojewddzki 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.bydgoszcz,p|

2. Oferty zlo±one po terminie nie b§d$ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienic" lub wycofac swoja^ oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja_cy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci zlozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsz^ ofert? i zawrze z nim umowe.
Wzat^czeniu og6lne warunki umowy.

2. KUJAWStO-PDMOHSKlEGO WOJEWOUZK1EG

mgr inA&arbarm Gwxynska
7JiST?PaWOjEVODZKIEGOmSPEKTORAOCHRON1

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



WIOS-WAT.2601.131.2017.AM

Zala_cznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujacy nabywa naczynia laboratoryine
charakterystyke okresla zaJqcznik do niniejszej umowy.

§2

tworzywa sztucznego, kt6rych

£ H -^ ̂  dostarc^ na w»asny koszt w jednej dostawie przedmiot umowy
w §1 do s,edz,by Kupujgcego w Bydgoszczy przy ul. Ks. Piotra Skargi 2 oraz do sieS

Deegatury Kupuj^cego przy ul. Kopernika 2 we Wtootawku w terminie do dnia 31 pa^ziernka
2017r.wdnipowszedmetj. od poniedzialku do piqtku do godz 14-00 pa^azicrniKa
Dostarczeme przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokoJem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupujacego w dniu jego dostarczenia

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

6.

Cena, o kt6rej mowawust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowiazari, o kt6rych mowa w §2 ust. 1,
2) obowiazuja_cy podatekVAT.
Kupujacy zobowiazuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1, na
podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, o kt6rym mowa w §2 ust. 2,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupujacego przelewem na konto podane
wtej fakturze.
Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia^zenia rachunku Kupujqcego.
Sprzedawca zobowiazuje sie. do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek
VAT) zwiazanych z wystawiona_ dla Kupujacego fakturq VAT oraz do zapiaty Kupujqcemu
odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.
Sprzedawca oswiadcza, ze jest/nie jest* ptetnikiem 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 ktorym mowa w §1, Sprzedawca

zobowiazuje si$ do zaptety na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 1 % ceny, o kt6rej
mowa w §3 ust. 1, za ka±dy dziefi op6znienia. _

2 Sprzedawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 10 /o
ceny, o kt6rej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Sorzedawce obowi£}zk6w, o ktorych mowa w §2 ust.1.

3 Kupuiacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeJniajacego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^ wysokos6 ktorejkolw,ek z
zastrzezonych kar umownych.

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

Zmiany umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

CO

I. W sprawach nie uregulowanych umow, maj, odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

spory strony poddaja. pod rozsKygni?cie wtaSciwego rzeczowo sadu w Bydgoszczy.

Umow, spo^dzono w teech jednocrznî egze.pla.acH, dwa d,a Kupu^cego i ieden dla

Sprzedawcy.

•niepotrzebne skreilic


