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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI 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 2013r, poz. 907 z p6zn. zm.}.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Dostawa gaz6w:
L.p.
1.
2.
3.

Rodzaj gazu
Argon 5.0
Azot 5.0
Tien 5.0

Pojemnosc butli
50 L

50 L
10,7mJ

Hose
40 szt.
36 szt.
2 szt.

Miejsce dostawy : Laboratorium Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
Pracownia w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2

2) Dostawa gaz6w:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj gazu
Argon 5.0
Acetylen 2.6 (analityczny)

Tien 5.0
Hel 5.0

Pojemnose butli
SOL
9kg
10,7mJ

50 L

Hose
12 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.

Miejsce dostawy : Laboratorium Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,
Pracownia we Wtoctewku przy ul. Kopernika 2.

Wymogi Zamawiajqcego:
1. Wliczony w cen^ transport do siedziby WIOS w Bydgoszczy.
2. Gaz dostarczony w wymaganych stosownymi przepisami butlach, z ktdrych Zamawiaja^cy

bedzie korzystat bez dodatkowych optet nie dtu±ej niz przez 365 dni od dnia ich
dostarczenia. Niezwtocznie na wtasny koszt Sprzedawca odbierze butle od Kupuj^cego, po
zawiadomieniu Sprzedawcy przez Kupujqcego o mozliwosci ich odbioru.

3. Dostawa gazow bedzie odbywae sie cz^sciami na podstawie skladanych przez Kupujqcego
odrebnych zamdwiert okreslaj^cych charakterystyke, ilose, miejsce dostawy oraz ceny
jednostkowe.

4. Dostawa gaz6w wskazanych w zam6wieniu w terminie 2 dni od dnia ztozenia zambwienia.
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
IDostawa w terminach od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014r. do miejsc okreslonych w
opisie przedmiotu zambwienia w dni powszednie tj. od poniedzialku do piqtku do godz.14:00.

III. WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie poszczegolnych zamowieh bedzie nast^powato po zrealizowaniu zamowieh w
danym miesi^cu, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o to zamowienie, z tym
zastrzezeniem, ze faktura VAT dotycza.ca zamowieh zlozonych w miesia.cu listopadzie 2014 r.
zostanie wystawiona najpozniej do dnia 5 grudnia 2014 r.
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnosd: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierad adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslat cen$ za catos6 dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zamowienia.

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 gwarantuja_cym nalezyte wykonanie zam6wienia.

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

e-mail: iolanta.iurek-qaiownik@wios.bydgoszcz.pl
> Pani Dorota Raduhska -tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: dorota.radunska@wios.bvdgoszcz.pl.

VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna by6 ztozona w terminie do dnia 9 lipca 2014 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojewbdzki 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: sekretariaKojwios.bvdqoszcz.pi

2. Oferty zlo±one po terminie nie beda. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed upiywem terminu sWadania ofert zmienit lub wycofad swojq oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja.cy moze za,dad od Wykonawc6w wyjasnieh

dotycza.cych tresci ztozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajqcy wybierze Wykonawce, kt6ry zaproponuje najkorzystniejszg, oferte i zawrze z nim umowe.
W zatqczeniu og6lne warunki umowy.
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Ogolne warunki umowy

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaz, w okresie obowi^zywania umowy
wskazanym w ust. 2, gazow, ktorych charakterystyke, ilosc, miejsce dostawy oraz ceny
jednostkowe okresla za^cznik do niniejszej umowy, zwanych dale] gazami.

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia zawarcia umowy do
dnia 30 listopada 2014 r.

§2

1. Sprzedaz, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, bedzie odbywala sie czesciami na podstawie
skladanych przez Kupuj^cego odrebnych zamowieh okreslajqcych charakterystyke, ilosc,
miejsce dostaw oraz ceny jednostkowe zamawianych gazow, zgodnie z za^cznikiem do
niniejszej umowy, zwanych dalej zamowieniami.

2. Osobami uprawnionymi do sktadania zamowieh w ramach tej umowy sa_:
1) Jolanta Jurek-Gajownik,
2) Dorota Raduhska.

3. Sprzedawca zobowia_zuje sie dostarczyc gazy wskazane w zamowieniu na nastepuj^cych
zasadach:
1) do siedziby Kupuj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2 lub do siedziby

Kupuj^cego we Wtoclawku przy ul. Kopernika 2 - miejsce dostarczenia wskazane w
zamowieniu,

2) w terminie 2 dni od dnia zlozenia zamowienia,
3) w dni powszednie tj. od poniedziatku do pia_tku do godz.14:00.

4. Sprzedawca dostarczy Kupuj^cemu przedmiot umowy okreslony w §1 w wymaganych
stosownymi przepisami butlach, z ktorych Kupujqcy bedzie korzystat bez dodatkowych
optat do dnia zawiadomienia Sprzedawcy przez Kupuj^cego o ich odbiorze, nie dtuzej niz
przez 365 dni od dnia ich dostarczenia. Niezwtocznie po zawiadomieniu, o ktorym mowa
wzd.1, Sprzedawca odbierze butle od Kupuj^cego.

5. Dostarczenie czesci przedmiotu umowy okreslonego w §1 na podstawie danego
zamowienia zostanie kazdorazowo potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron odpowiednio w siedzibie Kupujqcego w Bydgoszczy lub we
Wlodawku w dniu jego dostarczenia.

6. Odbior butli przez Sprzedawce od Kupuja_cego na zasadach okreslonych w ust. 5 zostanie
potwierdzony protokotem podpisanym przez przedstawicieli stron odpowiednio w siedzibie
Kupuj^cego w Bydgoszczy lub we Wtoctawku w dniu ich odbioru.

§3
1. ta_czna wartosc zamowieh, zwana dalej cen^, za przedmiot umowy okreslony w §1

wynosi zt {stownie: ).
2. Cena, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wykonanie zobowi^zah, o ktorych mowa w §2 ust. 3-4,
2) obowi^zuj^cy podatek VAT.

3. Rozliczenie poszczegolnych zamowieh bedzie nastepowato po zrealizowaniu zamowieh
ztozonych w danym miesia.cu i podpisaniu protokotow, o ktorych mowa w § 2 ust. 5,
dotycza_cych tych zamowieh, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o te
zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze faktura VAT dotycza,ca zamowieh zbzonych w
miesi^cu listopadzie 2014 r. zostanie wystawiona najpozniej do dnia 5 grudnia 2014 r.
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4. Kupuja.cy zobowia.zuje sie do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o ktorej mowa w
ust. 1, na podstawie faktur VAT wystawionych z zachowaniem warunkow okreslonych w
ust.3 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuj^cego przelewem na
konto podane w tej fakturze.

5. Dniem zaptaty bedzie dzieh obcia.zenia rachunku Kupuj^cego.
6. Sprzedawca zobowia_zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych

(podatek VAT) zwi^zanych z wystawiona. dla Kupuj^cego faktury VAT oraz do zaptaty
Kupuja^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.

7. Sprzedawca oswiadcza, ze jest/ nie * jest ptatnikiem podatku VAT, NIP

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

§5
1. W przypadku opoznienia w realizacji zamowienia, Sprzedawca zobowia^zuje si§ do zaptaty

na rzecz Kupujqcego kary umownej w wysokosci 1% t^cznej ceny danego zamowienia,
za kazdy dzieh opoznienia.

2. Sprzedawca zobowiqzany 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 obowia.zkow, o ktorych
mowa w §2 ust. 3 i 4.

3. Kupuja.cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaj^c^ wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa w ust.1 i 2.

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

§6
Kupuja.cemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepuja_cych przypadkach:

1) przekroczenia terminu dostarczenia gazow, o ktorym mowa w § 2 ust.3 pkt 2,
2) dostarczenia wadliwych gazow,
3) dostarczenia gazow w butlach niezgodnie z wymaganiami stosownych przepisow.

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

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja. odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaj^ pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo s^du w
Bydgoszczy.

§9
Umow§ sporz^dzono w trzech jednobrzmia.cych egzemplarzach, dwa dla Kupu]a.cego i jeden
dla Sprzedawcy.

*- niepotrzebne skreSlid.
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