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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania 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 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Materiaty eksploatacyjne i czesci zamienne do systemow oczyszczania wody Elix 5 i Milli-Q Gradient
firmy Millipore S.A. oraz systemu oczyszczania wody Milli Q Direct 8 firmy Millipore S.A.S

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nazwa
Millipore LAMPA DO MODULI) ASM Nr katalogowy ZFRESOOUV
Millipore LAMPA UV DO SYSTEMU Milli-Q Nr katalogowy QUVLQSL01
Millipore IONEX QUANTUM WITH MILLIPAK Nr katalogowy QTUMMPKIX
Millipore WKLAD PROGARD Nr katalogowy PROG00001
Millipore FILTR ODDECHOWY DO ZBIORNIKA Nr katalogowy TANKMPK01
Millipore wkted PROGARD do systemu Direct 8 Nr katalogowy PROGOOOT3
Millipore wktad QPAK do systemu Direct 8 Nr katalogowy QPAKOOTIX
Millipore MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB Nr katalogowy MPGL04GK2

Nose /sztuk
5
2
3
6
5
3
3
2

Wymogi Zamawiajacego:
1. Wliczony w cene transport do siedziby WIO6 w Bydgoszczy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie do dnia 31 pazdziernika 2014 r.

III. WARUNKI PLATNOSCI
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;
> okreslac cene za catosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia.

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



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 gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Krzysztof Da.browski tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: krzysztof.dabrowski@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna by6 ztozona w terminie do dnia 14 pazdziernika 2014 roku w jednej z form:

• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios. bydqoszcz. pi

2. Oferty ztozone po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnieri

dotycz^cych tresci zbzonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, ktbry zaproponuje najkorzystniejsza. oferte i zawrze z nim umowe.
W zal^czeniu ogolne warunki umowy.
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Zatacznik nr 1

Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa materialy eksploatacyjne i cz?sci zamienne do systemow
oczyszczania wody Elix 5 i Milli-Q Gradient finny Millipore S.A. oraz systemow oczyszczania wody
Milli Q Direct 8 firmy Millipore S.A.S, ktorych charakterystyk? okresla zalacznik do niniejszej
umowy.

1. Sprzedawca zobowiazuje si? dostarczyc w jednej dostawie przedmiot umowy okreslony w § 1 do
Laboratorium Kupujacego - Pracownia w Bydgoszczy w terminie do dnia 31 pazdziernika 2014 r.

2. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokolem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupujacego 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 zobowiazari, o ktorych mowa w §2 ust. 1,
2) obowiazujacy podatek VAT.

3. Kupujacy zobowiazuje si? do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w ust. 1, na
podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokohi odbioru, o ktorym mowa w §2 ust.
2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupujqcego przelewem na konto
podane w tej fakturze.

4. Dniem zaplaty bedzie dzieri obciazenia rachunku Kupujacego.
5. Sprzedawca zobowiazuje si? do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek

VAT) zwiazanych z wystawion^ dla Kupujacego faktura VAT oraz do zapJaty Kupujacemu
odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

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

§4

Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w §1 jest nowy fabrycznie - rok produkcji
2014 - i wolny od wad.
Sprzedawca udziela Kupujacemu, niezaleznie od uprawnien z tytuhi rekojmi, gwarancji dotyczacej
przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres miesiecy. Bieg okresu gwarancji
rozpoczyna si? w dniu podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w §2 ust. 2.

§5

W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1, Sprzedawca
zobowiazuje si? do zaplaty na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 1 % ceny, o ktorej
mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia.



2. Sprzedawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Sprzedawce ktoregokolwiek z obowiazkow, o ktorych mowa w §2 ust.l.

3. Kupujacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiiajacego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszajaca^ wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6

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

§7

1. W sprawach nie uregulowanych umowq maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Ewentualne spory strony poddaja^ pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo s^du w Bydgoszczy.

§8

Umow$ sporzqdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Kupujacego i jeden dla
Sprzedawcy.
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