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ZAPYTANIE OFERTOWE
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY $RODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostawe, o wartosci ponizej 30 tysie_cy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8
ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pozn. zm.).
I. OPISPRZEDMIOTUZAM6WIENIA
1.

Dostawa todzi motorowej w ilosci 1 szt. o parametrach:
-

2.
3.

dtugosc kadtuba: 4,40 -4,60 m
szerokosc kadtuba: nie mniej niz 1,85 m
ilosc osob: 5-6
kadtub podwojny, niezatapialny, material kadtuba Ips / GRP
konsola z kompletnym uktadem sterowniczym, szyba, i relingiem, umieszczona na prawej
burcie, umozliwiaj^ca montaz podstawy echosondy
- pokrywa tylnej bakisty dzielona (2+1 lub 1+1+1), pozostate w uktadzie bocznym (wykluczone
poprzeczne)
- osobne odptywy z poktadu, kadtuba i misy silnika
- kolor kadtuba: kremowy z granatowym pasem.
- pokrowiec na todz,
- mozliwosc montazu silnika o mocy do 30 KM kolumna L
- naktadka ochronna ze stali kwasoodpornej na kilu wzdtuz cz^sci dziobowej na dtugosci ok. 50 cm
Kategoria zeglugowa - nie nizsza niz ,,C" potwierdzona stosownym certyfikatem.
todz musi bye fabrycznie nowa.

Wymogi Zamawiaj^cego:
Wykonawca zobowia^zuje si^ wykonac dodatkowo na wtasny koszt nast^pujqce czynnosci:
1. Napisy: na burtach - INSPEKCJA OCHRONY S"RODOWISKA BG-02-XXX, na rufie - BYDGOSZCZ
2. Transport todzi do Bydgoszczy.
Gwarancja - podanie terminu obowiqzywania gwarancji.
II. TERMIN WYKONANIA ZAM6WIENIA
Dostawa w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy do siedziby Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy, przy ul. Piotra Skargi 2.
III. WARUNKI PtATNOSCI
Podstawa zaptaty: faktura.
Ptatnosc: w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
Wojcwod/ki Inspcktoral Ochrony Srodowiska w Hydgos/czy
ul. i'iotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

tel.52 582 64 66
tax.52 582 64 69
e-mail: \vios@\vios.bydgus/.c/.pl

>
>

zawierac adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
okreslac cenq za catosc 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 zamowienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKT6W
> Pan Jacek Goszczyriski - tel. 52-582 64 80;
e-mail: iacek.goszczvnski@wios.bvdgoszcz.pl
VII. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku do godz. 12:00 w jednej z form:
•
pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz,
ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokqj nr 22);
•
faxem na nr 52 5826469;
•
elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bydfioszcz.pl
2. Oferty ztozone po terminie nie be.da. rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja. oferte,.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja.cy moze zadac od Wykonawcow wyjasnien dotyczqcych tresci
ztozonych ofert.
VIII. DODATKOWE 1NFORMACJE

Zamawiajqcy wybierze Wykonawcy, ktbry zaproponuje najkorzystniejsza. ofert^ i zawrze z nim urnow^. W
zata^czeniu Ogolne warunki umowy.
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Zalqcznik nr 1
Ogolne warunki umowy

§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujqcy nabywa I6dz motorowq - 1 sztuka, kt6rej charakterystyke oraz
dodatkowe wymagania okresla zatqcznik do niniejszej umowy, zwana^ dalej todziq.
1.
2.

3

§2
Sprzedawca zobowiqzuje si? dostarczyC w terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
przedmiot umowy okreslony w §1 do siedziby Kupuj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2
Sprzedawca zobowiqzuje si? w terminie, o ktbrym mowa w ust. 1, wykonaC dodatkowo na wtasny
koszt nastepuj^ce napisy:
1 ) na burtach - INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA BG-02-XXX,
2) na rufie - BYDGOSZCZ.
Dostarczenie todzi zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez przedstawicieli
stron w siedzibie Kupuj^cego w dniu jej dostarczenia.
Cena

2.

Cena, o ktdrej mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wykonanie zobowi^zah, o ktdrych mowa w §1-2,
2) obowiazujqcy podatek VAT.
Kupujqcy zobowiazuje si? do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny, o kt6rej mowa w ust. 1, na
podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokoJu odbioru, o kt6rym mowa w §2 ust. 3,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupuja.cego przelewem na konto podane
w tej fakturze.
Dniem zaplaty bedzie dzieh obciazenia rachunku Kupuj^cego.
Sprzedawca zobowiazuje si? do terminowego uregulowania naleznosci podatkowych (podatek
VAT) zwiqzanych z wystawion^ dla Kupujqcego faktury VAT oraz do zaplaty Kupujqcemu
odszkodowania w przypadku nieprawidtowego wystawienia faktury VAT.
Sprzedawca oswiadcza, zejest/ niejest* ptatnikiem podatku VAT, NIP
..................................

3.

4.
5.
6.
1.
2.

za

przedmiot

umowy okreslony

§3
w §1

1.

wynosi

...........................

zJ

(stownie-

§4
Sprzedawca oswiadcza, ±e J6dz jest nowa fabrycznie - rok produkcji 2016 - i wolna od wad.
Sprzedawca udziela Kupuj^cemu, niezaleznie od uprawniert z tytufu rekojmi, gwarancji dotycz^cej
przedmiotu umowy okreslonego w §1 na okres ....... miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna
sie w dniu podpisania protokotu odbioru, o kt6rym mowa w §2 ust. 3.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o kt6rym mowa w §1, Sprzedawca
zobowiazuje si? do zapJaty na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci 1% ceny, o kt6rej
mowa w §3 ust. 1, za kazdy dziert op6znienia.
2. Sprzedawca zobowiqzany jest do uiszczenia na rzecz Kupuj^cego kary umownej w wysokosci 10%
ceny, o ktbrej mowa w §3 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Sprzedawc? kt6regokolwiek z obowia.zk6w, o kt6rych mowa w §2 ust. 2 i 3.
3. Kupuj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe+niaja_cego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewy±szaja,cq wysokosi ktbrejkolwiek z
zastrze±onych 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 sqdu w Bydgoszczy,
§8
Umow§ sporza,dzono w trzech jednobrzmia.cych egzemplarzach, dwa dia Kupuja.cego i jeden dia
Sprzedawcy.

* - niepotrzebne skresltd
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