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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktedania 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. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa miernika poziomu dzwieku klasv 1 wedtuq PN-EN 61672:2002 o parametrach:
- funkcja analizy poziomu dzwieku w pasmach 1/1 oktawy
- funkcja zapisu historii czasowej pomiarbw z krokiem minimum 100 ms
- funkcja zapisu zdarzen akustycznych w pamieci wewn^trznej miernika
- mozliwos6 nagrywania notatek glosowych w pamieci wewnetrznej miernika
- nieulotna pamiec wewnetrzna do zapisu wynikow pomiarow - karta Micro SD
- zasilanie bateryjne i sieciowe 230 V

Wyposazenie miernika:
- kalibrator akustyczny klasy 1, 1000 Hz/94 dB
- mikrofon prepolaryzowany 1/2"
- oslona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2"
- kabel USB do podl^czenia do komputera
- karta pamieci minimum 4 GB
- instrukcja obslugi na dysku CD
- program do wizualizacji i wstepnej obr6bki danych pomiarowych
- program do opracowywania wynik6w pomiarow halasu w srodowisku
- kabei mikrofonowy, df. 5 m
- statyw do pomiarbw, sktadany, wys. do 4 m z wyposazeniem
- walizka na miernik z wyposazeniem.

Wymogi Zamawiajqcego:
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac dodatkowo na wtesny koszt nastepujqce czynnosci:

1) dostarczenie aparatu do Pracowni we WJoctawku przy PI. Kopernika 2,
2) szkolenie w Pracowni we Wfodawku w zakresie obsJugi miernika poziomu dzwieku,
3) wzorcowanie miernika poziomu dzwieku zgodnie z wymaganiami PCA,
4) wzorcowanie kalibratora akustycznego zgodnie z wymaganiami PCA,
5) zatwierdzenie typu w Polsce,
6) gwarancja min. 36 miesiecy.

Wykonawca zobowiazuje si^ rowniez zapewni6 serwis gwarancyjny miernika poziomu dzwieku na
terenie Polski.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w ci^gu miesiqca od dnia podpisania umowy do siedziby Kupujapego w Bydgoszczy
przy ul. Piotra Skargi 2.

III. WARUNKI PLATNOSCI

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



III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 60 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 caJosd dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia.

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

i technicznym gwarantuja_cym nalezyte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Piotr Drzewiecki -tel. 54-412 73 46;

e-mail: piotr.drzewiecki@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00 wjednej

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

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

2. Oferty zlozone po terminie nie b^da, rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu skfadania ofert zmienic lub wycofai swoja. ofert?.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dad od Wykonawc6w wyjasnieh

dotycza.cych tresci ztozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORWIACJE
Zamawiaja.cy wybierze Wykonawc§, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsza. oferte i zawrze z nim umow$.
Wzala_czeniu Ogblnewarunki umowy.

p.o.
Adni

mgr im. Waldemar Baczynski
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Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupuj^cy nabywa miernik poziomu dzwieku klasy 1 wedtug PN-EN
61672:2002 wraz w wyposazeniem, ktorego charakterystyk§ oraz dodatkowe wymagania
okresla zaJa_cznik do niniejszej umowy, zwany dalej miernikiem.

§2
1. Sprzedawca zobowi^zuje sie dostarczyc w cia_gu miesi^ca od dnia podpisania umowy na

wtasny koszt przedmiot umowy okreslony w §1 do Pracowni Kupujacego we Wtodawku w
przy PI. Kopernika 2.

2. Sprzedawca zobowia_zuje si§ w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, wykonac dodatkowo na
wlasny koszt nastepuja_ce czynnosci:
1) szkolenie w siedzibie uzytkownika we Wloctawku przy PI. Kopernika 2, w zakresie

obsJugi miernika,
2) wzorcowanie miernika zgodnie z wymaganiami PCA,
3) zatwierdzenie typu miernika w Polsce.

3. Sprzedawca zobowi^zuje sie zapewnic serwis gwarancyjny miernika na terenie Polski.
4. Dostarczenie przedmiotu umowy okreslonego w §1 zostanie potwierdzone protokotem

odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron w siedzibie Kupujacego w dniu jego
dostarczenia.

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

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

1) wykonanie zobowi^zari, o ktorych mowa w §2 ust. 1-3,
2) obowiazuj$cy podatek VAT.

3. Kupuja,cy zobowi^zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w
ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokolu odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 4, i po wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w §2 ust. 2, w terminie 60
dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuja_cego przelewem na konto podane w tej
fakturze.

4. Ustalenie 60-dniowego terminu zaptaty, o ktorym mowa w ust. 3, stosownie do tresci art.
8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
(Dz.U.poz.403), jest obiektywnie uzasadnione wtasciwosci^ niniejszej umowy, gdyz
srodki na realizacj§ niniejszej umowy pochodza, z dotacji przyznanej przez Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - umowa nr DJ
17002/MN-sp z dnia 15.02.2017r. i pozyskiwane 33 za posrednictwem rezerwy celowej
budzetu pahstwa cz. 83, poz. 59 pod nazwa. HDofinansowanie zadaii z zakresu ochrony
£rodowiska i gospodarki wodnej" a zachowanie procedury zwia_zanej z pozyskaniem tych
srodkow wymaga ustalenia terminu zaptaty wynosza.cego 60 dni.

5. Dniem zaplaty b^dzie dzieh obcia_zenia rachunku Kupujacego.
6. Sprzedawca zobowia.zuje si^ do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwia,zanych z wystawiona. dla Kupujacego faktury VAT oraz do zaplaty
Kupuja.cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

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

produkcji 2015 - i wolny od wad.
2. Sprzedawca udziela Kupuj^cemu, niezaleznie od uprawnieh z tytutu rekojmi, gwarancji

dotycz^cej przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres ............... miesiecy. 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 dzieh 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 obowi^zkow, o ktorych
mowa w §2 ust. 2 i 3.

3. Kupuj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkod§ przewyzszaj^c^ wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgod^ 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 poddaja_ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.

§8
Umowe sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dia Kupuj^cego i jeden
dla Sprzedawcy.

niepotrzebne skreslic


