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ZAPYTANIE OFERTOWE
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktedania ofert na dostaw? o wartosci poni±ej 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 p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa pieca do mineralizacji fosforu z windaj skruberem, rok produkcji 2015 w ilosci 1 sztuki o parametrach:

• blok grzewczy 20-stanowiskowy przystosowany do naczyn o pojemnosci 250ml,

• wszystkie podzespofy maja^ce kontakt z roztworami pr6bek lub ich oparami wykonane z material

kwasoodpornego,

• komplet 40 naczyn o pojemnosci 250ml,

• urza^dzenie wyposazone w automatyczna^winde do podnoszenia i opuszczania statywu z pr6bkami,

• zakres regulacji temperatury bloku: minimum do 450°C , w krokach co 1°C,

• programowanie i monitorowanie temperatury oraz czasu mineralizacji,

• mo±liwos6 ustawienia czasu w zakresie 0 -199 min, w krokach co 1 min,

• mozliwosczapamietania min. 10 programbwczasowo-temperaturowych,

• moc grzewcza minimum 1500 W,

• wymiarymax.: 480mm x 510 mm x 765 mm,

• zasilanie 230V/ 50Hz,

• interfejs USB,

• oprogramowanie PC umozliwiaja^ce dwukierunkowa^ transmisje profili czasowo-temperaturowych,

zgodnych z stosowanymi aplikacjami,

• skruber z pompat4l/h do oczyszczania opar6w, zapewniaja_cy automatyczna^ kondensacj^ i neutralizacje

opar6w,

• dwie butle 2000 ml, naczynie na kondensat,

• pokr^tfo do sterowania moca^skrubera.
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Dodatkowe wyposazenie:
• kamyki wrzenne- 1 opakowanie,

• tabletki przeciw pienieniu -1 opakowanie,

• instrukcja obstugi wj^zyku polskim.

Wymogi Zamawiajqcego:
Wykonawca zobowiazuje si§ wykonac dodatkowo na wJasny koszt nast^puja^ce czynnosci:

1) szkolenie w siedzibie Kupujetcego w Bydgoszczy dla 5 os6b przez min. 2 godziny w zakresie obslugi
pieca,

2) wzorcowanie bloku grzewczego w 5 punktach w dwbch temperaturach: +200°C i +400°C, wykonane
przez laboratorium akredytowane, aprobowane przez PCA potwierdzone swiadectwem wzorcowania
zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

3) Gwarancja min. 24 miesiajce.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w terminie od 5 sierpnia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r. do siedziby Kupujs[cego w Bydgoszczy przy
ul. Piotra Skargi 2.

III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Platnosd: w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedziby Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslac cen§ za catosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zam6wienia.

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

i technicznym gwarantujapym nalezyte wykonanie zambwienia.

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

e-mail: iolanta-iurek-naiownik@wios.bydgoszcz.pl

VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna byfi ztozona w terminie do dnia 25 maja 2015 roku w jednej z form:

• 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: sekretariat@wios.bvdaoszcz.pl

2. Oferty ztozone po terminie nie b^da^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sWadania ofert zmieni6 lub wycofac swoj^ofert^.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajapy moze za^dac od Wykonawc6w wyjasnieh dotycza^cych tresci

zfozonych ofert.

VIM. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajapy wybierze Wykonawc?, kt6ry zaproponuje najkorzystniejsza^ ofert^ i zawrze z nim umow$.
Wzata^czeniu Ogblne warunki umowy.
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