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Bydgoszcz, dnia 17.10.2018 r.

WIOS-SSZP.2601.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, ul. ks. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.)
zaprasza do sktadania ofert na Przegla_dy serwisowe i naprawy oraz zakup czesci do zestawow
oczyszczania wody w laboratorium WIOS w Bydgoszczy i we WJodawku.

Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia objete 53 nastepuj^ce zestawy oczyszczania wody:
1) w laboratorium w Bydgoszczy:

- system Elix 5 Milli-Q Gradient zbiornik,
- system Milli-Q Direct 8;

2) w laboratorium we Wloctawku:
- dwa systemy Elix 5 Milti-Q Gradient zbiornik.

2. Przedmiotem zamowienia jest:
1) wykonywanie serwisu zestawow oczyszczania wody w laboratoriach Zamawiajacego w

Bydgoszczy przy ul. ks. P. Skargi 2 oraz we Wtoclawku przy Placu Kopernika 2,
ktory bedzie obejmowaJ nastepuj^ce czynnosci:
• przegla^d serwisowy roczny wraz z wymiana^ dostarczonych materialow

eksploatacyjnych majqcych kontakt z woda_,
• diagnoz§ awarii i naprawe aparatury w przypadku awarii w okresie trwania gwarancji

na wykonany przegl^d;
2} dostawa nastepujqcych materiatow eksploatacyjnych:
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Millipore IONEX QUANTUM WITH MILLIPAK Mr katalogowy QTUMMPKIX

Millipore WKtAD PROGARD Nr katalogowy PROG00001

Millipore FILTR ODDECHOWY DO ZBIORNIKA Nr katalogowy TANKMPK01

Millipore wktad PROGARD do systemu Direct 8 Nr katalogowy PROGOOOT3

Millipore wktad QPAK do systemu Direct 8 Nr katalogowy QPAKOOTIX

Wkted prefiltr polipropylenowy 5 pm do filtrow 10 cali

Wklad zmiekczajqco-odzelazniaja.cy do filtrow 10 cali

Bydgoszcz
(w szt.)

2

2

1

1

2

-

4

Wtoctawek
(w szt.)

2

2

-

-

-

2

-

Razem
{w szt.)

4

4

1

1

2

2

4



3. Wszystkie czynnosci serwisowe musza. bye wykonane w mlejscu instalacji aparatury na
nastepujqcych zasadach:

1) Wszystkie czesci, materialy i narz^dzia niezbedne do wykonywania ushjgi serwisowania
dostarcza Wykonawca,

2) Wszystkie czynnosci miisza^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcjach obslugi aparatury oraz dobrq praktyka, inzynierska, przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

3) Wszystkie czynnosci wykonywane przez wykonawce musza_ odpowiadac przepisom w
zakresie bhp i ochrony srodowiska.

4) Diagnozy awarii aparatury beda. odbywaly sie w cia.gu 48 godzin od zgfoszenia, po
zgloszeniu elektronicznym(e-mail) lub faxem przez Zamawiajqcego o zaistnialej awarii.

5) Po wykonaniu diagnozy, Wykonawca w ciqgu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia jej
wykonania, przysta_pi do naprawy.

6} Naprawa moze przekroczyc czas okreslony w pkt 5 jedynie na wniosek Wykonawcy
wraz z odpowiednia, dokumentacj^ potwierdzaja_ca obiektywne przyczyny
niedotrzymania w/w terminu naprawy.

7) Wykonawca udzieli gwarancji na kazdq wykonan^ naprawe na okres 6 miesiecy.

8) Wykonawca udzieii gwarancji na wykonany przegl^d na okres 12 miesiecy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOW1ENIA
Termin wykonania przedrniotu zamowienia: w ciajgu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKl PLATNOSCI
Podstawa zapiaty: faktura VAT.
Platnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy

do kontaktu.
2. W ofercie nalezy podac cene calkowita, brutto (z VAT) za wykonanie zamowienia.
3. Cena musi obejmowac wszelkie koszty zwia.zane z wykonaniem przedrniotu zamowienia.

Ewentualne udzielone przez Wykonawce rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszq bye
uwzgl^dnione w cenie oferty.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia jest cenq ryczaltow^ - jest ostateczna i nie
podlega zmianie w okresie obowia,zywania umowy.

V. WARUNKl UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
> dysponowanie niezbedna; wiedza., doswiadczeniem, potencjafem ekonomicznym i

technicznym gwarantujqcyrn nalezyte wykonanie zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
Malgorzata Nowicka -tel. 52-582-64-66 do 68; e-mail: malgorzata.nowicka@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferty nalezy zlozyc w terminie do dnia 22 pazdziernika 2018 roku w nastepujqcy sposob:

• pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2 (sekretanat - pokoj nr 22);
lub
• faxem na nr 52 5826469;
lub
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(S)wios.bydgoszcz.pl



2. Oferty ztozone po terminie nie b§d$ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja^ oferte..
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnieri

dotyczacych tresci ziozonych ofert.

Zostanie wybrana oferta z najnizsz^ cen$. Z wybranym wykonawca, zostanie zawarta umowa.

w z. KUJAW^OPOMORSKIEGO WOJEWCDZKIEGO
• OCHRONYSRODOWISKA

mgr inz. Warbot
ZAST^PCA WOJEW^CZKIEGO INSPEKltRA OCIfRONY

SRODOWISKA



VIM. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Pariatnentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzajdzenie o ochronle danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dale] ,,RODO", informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewodzki
. Inspektor Ochrony Srodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony
Srodowiska jest Pan Andrzej Majda, kontakt: iod@wios.bydgoszcz.pl, tel. 52 582-64-66;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda_ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
ceiu zwia^zanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia, prowadzonym wtrybie
zapytania ofertowego na: Przegla_dy serwisowe i naprawy oraz zakup czesci do
zestawow oczyszczania.wody w laboratorium WIOS w Bydgoszczy i we Wloclawku.,. nr
postepowania: WIOS-SSZP. 2601.5.2018;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy o
dostepie do informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt, stanowiqcym zal^cznik nr 5 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow
zakfadowych, przez okres 5 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia.

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotycza,cych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo za_dania od administrator ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
wart. 18 ust. 2 RODO;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza_cych
narusza przepisy RODO;

8. nie przysluguje Pani/Panu:
a. w zwia^ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa. prawna. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


