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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do skladania ofert na dostawe o wartosci poni2ej 30 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8 ustawy
z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wzorcowanie analizatora gaz6w MRU-MGA 5 o numerze seryjnym 292121, wyprodukowanego przez MRU
GmbH, Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm - Obereisesheim w 2006 r.

Zakres czynnosci:
1. przeglqd serwisowy,
2. kalibracja analizatora,
3. wzorcowanie szescioma gazami w czterech punktach:

a) SO2(ppm): 3; 60; 150; 300,
b) NO(ppm) :4;60; 120; 500,
c) NO2(ppm):5; 10; 15; 20,
d) CO (ppm): 4; 100; 600; 1000,
e) CO2(%):0,1;2; 10; 14,
f) O 2 (%) :3 ;6 ; 10; 15.

Wymagania:
1. kalibracja i wzorcowanie wykonane w siedzibie wykonawcy,
2. kalibracja i wzorcowanie wykonane w ciqgu miesiqca po podpisaniu umowy,
3. koszty czesci wymienianych wliczone w koszt uslugi,
4. wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA i potwierdzone

swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005,
5. koszty transportu analizatora pokrywa wykonawca.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Realizacja wykonania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Platnosc: 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;
> okreslad cen§ za catosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymt;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zambwienia;
> dysponowanie niezbedn^ wiedz^, doswiadczeniem, potencjafem ekonomicznym

i technicznym gwarantujqcym nalezyte wykonanie zambwienia.



VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
> Pan Adam Pisarski - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: adam.pisarski@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKtADANlE OFERT
1. Oferta powinna bye zbzona w terminie do dnia 2 pazdziernika 2015 roku wjednej zform:

• pisemnej na adres Wojew6dzki 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.bvdgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie bedq rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac swoja, oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja/ry moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnieri dotycza.cych tresci

zto£onych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaj^cy wybierze Wykonawce, ktbry zaproponuje najkorzystniejsz^ oferte i zawrze z nim umowe.
W zata,czeniu Og6lne warunki umowy.
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
Zamawiaj$cy powierza a Wykonawca przyjmuje, na warunkach okreslonych niniejsza.
umowq, obowi$zek wykonania wzorcowania analizatora gazow MRU-MGA 5 o numerze
seryjnym 292121, wyprodukowanego przez MRU GmbH, Fuchshalde 8, D-74172
Neckarsulm - Obereisesheim, zwanego dale] aparatura_, znajduj^cego si? w Laboratorium
Zamawiaj^cego - Pracownia w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2, w nast?puja,cym
zakresie:

1) przegla_d serwisowy,
2) kalibracja analizatora,
3) wzorcowanie szescioma gazami w czterech punktach:

a) SO2(ppm): 3; 60; 150; 300,
b) NO (ppm) : 4; 60; 120; 500,
c) NO2(ppm) :5; 10; 15; 20,
d) CO (ppm): 4; 100; 600; 1000,
e) CO2(%):0,1;2; 10; 14,
f) O2(%):3;6; 10; 15.

§2
1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonywac obowia_zki okreslone w §1 w terminie 30 dni od

dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Prace, o ktorych mowa w §1, zostana. wykonane w siedzibie Wykonawcy. Koszty

transportu aparatury w obie strony pokrywa Wykonawca.
3. Wzorcowanie winno bye wykonane przez laboratorium akredytowane, aprobowane

przez PCA i potwierdzone swiadectwem wzorcowania zgodnym z PN-EN ISO/I EC
17025:2005.

4. Wykonawca zobowia.zuje si? do wykonywania obowia_zkow okreslonych w §1 na
nast?puJ3cych zasadach:
1 ) wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane przez Wykonawc? zgodnie z

zaleceniami zawartymi w instrukcjach obslugi aparatury oraz dobra, praktyka,
inzyniersk$ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow,

2) wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawc? musz$ odpowiadac przepisom
w zakresie bnp i ochrony srodowiska,

3) wszystkie niezb^dne narz?dzia, cz?sci i materiaty do wykonywania obowi^zkow
okreslonych w §1 dostarcza Wykonawca.

5. Po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 nast^pi odbior wykonanych prac,
ktory zostanie potwierdzony protokotem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do

uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ............... z\:

2. Podana kwota zawiera podatek VAT w obowiazuj^cej wysokosci.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty powstate w zwia_zku

z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty narz?dzi, cz?sci i materiatow, o ktorych
mowa w §2 ust. 4 pkt 3, oraz koszty transportu aparatury w obie strony.

4. Podstawa. rozliczenia b?dzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawc? po dokonaniu
odbioru i sporza,dzeniu protokotu, o ktorych mowa w §2 ust. 5.

5. Wynagrodzenie wynikaja_ce z faktury VAT ptatne b?dzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiaj^cego przelewem na konto podane w tej
fakturze.

6. Dniem zaptaty b?dzie dzieh obci^zenia rachunku Zamawiajqcego.
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7. Wykonawca zobowiazuje sie do terminowego regulowania naleznosci podatkowych
(podatekVAT) zwiazanych z wystawion$ dla Zamawiaja.cego faktura, VAT oraz do
zaptaty Zamawiaja_cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia
faktury VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* platnikiem podatku VAT, nr NIP

§4
1. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja,cego kary umownej

w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce; terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za kazdy dzieri opoznienia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiaja.cego kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawcy ktoregokolwiek z obowiazkow, o ktorych mowa
w §1 oraz w §2 ust. 3 , z zachowaniem zasad, o ktorych mowa w §2 ust. 4.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniaja_cego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszaja.C3 wysokosci
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych naleznych Zamawiaja.cemu
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Zamawiajacy ma prawo kontrolowac sposob wykonywania przez Wykonawc? przedmiotu
umowy okreslonego w §1.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduja,cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze za.dac wyt^cznie zaptaty naleznej
mu z tytutu wykonania cz^sci umowy.

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

§8
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.

§9
Umowe. sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiaj^cego.

- niepotrzebne skre$li£
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