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Zapytanie ofertowe
na zakup mocowari i kotkow na potrzeby projektu ,,iNNO-EKQ-TECH" Innowacyjne centrum

dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszcze_dnego i ochrony

srodowiska Politechniki Biatostockiej

Nrsprawy : RO-410.083/200/9/2015

Postqpowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -

wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty SO.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiajqcy):

Politechnika Biatostocka

15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia

Przedmiotem zamowienia sa, mocowania i kotki, wg ponizszych opisow szczegotowych

Czejc 1. Mosie_zne mocowanie rozpr^zne dla srub metrycznych z wkre_tem
llosc:-50szt.
Opis parametrow:

• srednica otworu: 6 mm;

• zastosowanie: beton, ptyty budowlane, kamien naturalny o zwartej strukturze, cegta petna,
cegta petna cementowo-wapienna;

• mocowanie powinno umozliwiac wielokrotny montaz i demontaz elementu;

• montaz za pomoca, wkr^tarki akumulatorowej.

CZQSC 2. Mosi^zne mocowanie rozpre_zne dla srub metrycznych z wkre_tem
Nose - 50szt.

Opis parametrow:

• srednica otworu: 8 mm;

• zastosowanie: beton, ptyty budowlane, kamien naturalny o zwartej strukturze, cegta petna,
cegta petna cementowo-wapienna;

• mocowanie powinno umozliwiac wielokrotny montaz i demontaz elementu;
• montaz za pomocq wkre.tarki akumulatorowej.

Cze.sc 3. Metalowy kotek rozporowy z wkre.tem
llosc - 50szt

Opis parametrow:

• srednica otworu: 8 mm;

• zastosowanie: beton, ptyty budowtane, kamien naturalny o zwartej strukturze, cegta petna,
cegta petna cementowo-wapienna, bloczki z betonu lekkiego, gazobeton, panele z ptyt
gipsowych, cegta kratowka, bloczki z betonu lekkiego, pustak ceramiczny, pustaki betonowe;

• mocowanie powinno umozliwiac wielokrotny montaz i demontaz elementu;

• montaz za pomoca. wkre_tarki akumulatorowej.
r

ro
CZQSC 4. Samonacinaj^ca sruba do betonu z tbem wpuszczanym c
llosc-SOszt. bm
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Opis parametrow:

• srednica otworu: 6 mm;

• zastosowanie: beton zarysowany i niezarysowany C12/15 do C50/60, kamieri naturalny o
zbitej strukturze, cegfa petna, bloki petne wapienno-piaskowe;

• mocowanie powinno umozliwiac wielokrotny montaz i demontaz elementu;
• montaz za pomoc$ wkre_tarki akumulatorowej/mtotowiertarki.

Cze.sc 5. Mocowania/zaciski

• zaciski rzepowe na kable - min. 100 szt;

• opaska kablowa 2.5x100 - min. 50 szt.;

• opaska kablowa 2.5x200 - min. 50 szt.;

• drut ogrodniczy (w ostonce plastikowej) -100 mb.

Wszystkie ofertv powinnv zawierac koszt dostarczenia przedmiotu zamowienia do Politechniki
Biatostockiej.

3. Rodzaje i opis kryteridw, ktorymi Beneficjent be_dzie S!Q kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze ofert Beneficjent be_dzie si^ kierowat naste.puja.cymi kryteriami:

1. Kryterium: cena - waga 90 %

2. Kryterium: czas realizacji-waga 10%

Krvterium cenv:

Oferta z najnizsza. cena. otrzyma 90 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostana, ocenione wg

naste.puJ3cego wzoru:

C n = c min /en x 90 pkt.

gdzie:

c min - cena min. wsrod ztozonych ofert

en- cena zaproponowana przez Oferenta n

Krvterium czas realizacii:

-14 dni-0 pkt.

-7 dni-5 pkt.

-5 dni-10 pkt.

4. Termin realizacji zamowienia:

Czas realizacji: maksymalnie 14 dni od daty udzielenia zamowienia lub od dnia podpisania
umowy w przypadku zamowienia przekraczajqcego kwote. 2 OOOzt.

5. Termin i sposob zaptaty

Termin ptatnosci 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
zaakceptowanymi, przez osob^ upowazniona^ protokotami zdawczo - odbiorczymi.

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 23.09.2015r. do godz. 12.00 w zamknie_tej kopercie

(zapiecze,towanej w sposob gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja.cej jej „
c
c
t-
J-
c/:
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nienaruszalnosc) na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds.

Obstugi Projektu JNNO-EKO-TECH", budynek Rektoratu, pok. 5B

z dopiskiem:

,,Oferta na zakup mocowari i kotkow na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne
centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa
energooszczqdnego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej"

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie skladania

be_da_ odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersii elektronicznei. Oferta musi

bye podpisana przez osobe. upowaznionq do reprezentowania firmy, zgodnie z formq reprezentacji

oferenta okreslona. w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji

firmy oferenta.

7. Opis warunkow udziatu w postQpowaniu:

0 zamowienie moze ubiegac si^ wykonawca, ktory:
> posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy

naktadaja. obowi^zek posiadania takich uprawnieri,

Oferta musi zawierac OfertQ cenowq - zat. nr 1.

Zamawiaja_cy dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych.

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygniejie nie pozniej niz w dniu 23.09.2015 r. 0 wynikach

poste.powania jego uczestnicy zostanq poinformowani droga. faxowq lub e-mailowq najpozniej w dniu

24.09.2015 r. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnie_cia

poste.powania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia z dodatkowymi informacjami

wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc przesuni^cia ww.

terminow w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia analizy ofert i zwiqzanej z tym

potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

9. Osobydo kontaktu

Wszelkie pytania mozna kierowac do:

1. Pani Agaty Dziekoriskiej, tel. 85 746 70 25 lub adres email: a.dziekonska@pb.edu.pl

2. Pana Macieja tukaszuka, tel. 85 746 93 37 lub na adres email: maciej.lukaszuk@pb.edu.pl

Spis zata^cznikow:

1. Zata_cznik nr 1 - Oferta cenowa
2. Zata_cznik nr 2 - Projekt urn. z Wykonawc^

Kierownik Biura ds.
Biatystok, dnia
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Zata.cznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. poste.p. RO-410.083/200/9/2015

Ja/My nizej podpisani:

OFERTA CENOWA

zsiedzibq:

tel. kontaktowy:

e-mail:

sktadamy niniejszq oferte_ dotycza^ dostawy na potrzeby projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum

dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszcz^dnego i ochrony srodowiska

Politechniki Biatostockiej.

CZQSC:

Cze,sc 1

Cz^sc 2

Cz^sc 3

Cze.sc 4

Cz^sc 5

Nazwa przedmiotu

zamowienia

Czas dostawy Cena netto:

tqczna cena
netto:

Cena brutto:

t^czna cena
brutto:

tqczna cena brutto stownie:

Termin realizacji zamowienia -

miejscowosc i data

Pieczqc i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zatqcznik nr 2 - Projekt umowy z Wykonawcy

W Z O R

UMOWANr

zawartawdniu roku w Biatymstoku, pomiedzy:
1) Politechnika. Biatostock^z siedziba^w Biatymstoku, 15-351 Biatystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21,
zwan^dalej Zamawiajeicym, reprezentowan^ przez:

a
2) , prowadzacym , ul , xx-xxx ,
NIP , REGON , zwana^dalej Wykonawc% reprezentowanym przez:

-Wlasciciela

o tresci naste.pujacej:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje si§ wykonac na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH"
Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodei energii, budownictwa
energooszczednego i ochrony srodowiska Politechniki Biaiostockiej, zamowienie na dostaw^ - zgodnie z
OfenX Wykonawcy zdnia , stanowia^ca^Zalacznik Nr 1 do umowy.

§2
Wynagrodzenie

1. Wysokosc wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy jest rowna kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie netto wynosi PLN plus podatek VAT w kwocie PLN. Catkowita wartosc
zamowienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: PLN (stownie: ztotych).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem zamowienia na warunkach niniejszej
umowy, oraz koszty napraw w okresie gwarancyjnym.

§3
Termin i miejsce wykonania

1. Termin wykonania zamowienia: zgodnie z oferta. Wykonawcy w cia^gu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania zamowienia uwazac si§ b^dzie dat§ protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia.

3. Miejscem wykonania zamowienia jest Politechnika Biatostocka w Biatymstoku. Doktadne miejsce zostanie
wskazane przez Zamawiajacego.

§ 4 ^
Warunki realizacji zamowienia oraz obowiazki Wykonawcy g

u

Projekt wspotfinansowany przez Unie_ Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu ROZWOJU
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



INFRASTRUKTURA 11̂  , UNIAEUROPEJSKA
1SRODOWISKO - M^= EUROPEJSKI FUNDUSZ
MJBOPOWA5TRAIEG1ASP6JNOSCI \ .£ ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zamowiony sprz§t, a po protokolarnym odbiorze wystawi prawidtowa,
fakture_ VAT.

2. Urzadzenia stanowiace przedmiot umowy be.da, fabrycznie nowe (nie uzywane), o zaoferowanych
parametrach technicznych, niewadliwe, w najlepszym gatunku pod wzgle_dem technicznym, jakosciowym,
uzytkowym.

3. Wykonawca dostarczy niezb^dna, dokumentacj§ (instrukcja obslugi, karta gwarancyjna, certyfikat CE lub
deklaracja zgodnosci z obowiazujacymi normami).

§5
Obowiqzki Zamawiajacego

Zamawiajacy dokonana protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia zrealizowanego przez Wykonawce,.

§6
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela: miesifcznej gwarancji od daty dostawy przedmiotu zamowienia.

2. Warunki serwisu gwarancyjnego:

1) czas reakcji serwisu - w ciajgu max. 3 dni roboczych od momentu zgtoszenia (telefonicznie lub
faksem lub e-mailem lub pisemnie),

2) termin naprawy - w ciacju 14 dni roboczych, po zgloszeniu przez Zamawiajacego, a w przypadku
potrzeby sprowadzenia urzadzenia lub jego elementu z zagranicy w terminie do 28 dni roboczych,

3) jezeli w okresie gwarancyjnym b$dci wie_cej niz 3 naprawy wtedy wykonawca wymieni {dostarczy)
nowe urzadzenia o parametrach zaoferowanych nie gorszych badz lepszych, na state,

4) okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas napraw,
5) okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiace a na wymiany 6 miesie_cy, jednakze nie moze

zakohczyc sie_ przed upfywem pierwotnego okresu gwarancji,
6) wszelkie naprawy b^da, odbywaty si§ u Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci napraw poza

siedziba^ ZamawiajXcego - koszt transport b^dzie ponosil Wykonawca (Zamawiajacy nie moze
ponosic dodatkowych kosztow w zwia^zku z naprawami wadliwego urza^dzenia).

§7
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie zostanie zaplacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidlowej faktury VAT
wystawionej po potwierdzeniu odbioru towaru przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT.

2. Za termin ptatnosci przyjmuje si§ dat^ dyspozycjt Zamawiajacego dokonania polecenia przelewu.

§8
Kary umowne

1. Za nieterminowa, realizacj^ zamowienia obj^tego umowa^ Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar§ umowna,
w wysokosci 0,2% calkowitej wartosci zamowienia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust, 2 umowy - za kazdy
dzieh przekroczenia terminu realizacji zamowienia. Maksymalna wysokosc kary umownej nie moze
przekroczyc 25% catkowitej wartosci zamowienia brutto.
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2. Za niedotrzymanie gwarancji i warunkow serwisu gwarancyjnego, okreslonych w § 6, Wykonawca zapiaci
Zamawiajacemu kar§ umowna, w wysokosci 0,2% catkowitej wartosci zamowienia brutto, o ktorej mowa w §
2 ust. 2 umowy - za kazdy dzieh przekroczenia terminu wykonania czynnosci gwarancyjnych lub
serwisowych. Maksymalna wysokosc kary umownej nie moze przekroczyc 25% wartosci zamowienia brutto.

3. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opoznia si? z wykonaniem umowy o
wi?cej niz 14dni,

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktora^kolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapteci Zamawiaja^cemu kar? umowna, w wysokosci 25% catkowitej wartosci
zamowienia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5. Naleznosc z tytulu kar umownych wskazanych w ust. 1 zostanie przez Zamawiajacego potracona
z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT).

6. Strony zastrzegaja, prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszaja^cego wysokosc kar
umownych.

§9
Osoby odpowiedzialne

1. Osoba, odpowiedzialna, za realizacj^ zamowienia ze strony Wykonawcy jest:
-tel

2. Osoba odpowiedzialna, za realizacje_ zamowienia ze strony Zamawiajacego jest:
Maciej Lukaszuk - tel. 85 746 93 37 e-mail: maciej.lukaszuk@pb.edu.pl
Agata Dziekohska - tel.85 746 70 25 e-mail: a.dziekonskaiS)pb.edu.pl

§10
Inne postanowienia

1. Zmiany postanowieh umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza, umowa, maja^ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy strony poddaja, pod rozstrzygni^cie
przez wlasciwy rzeczowo sajd powszechny w Biatymstoku.

4. Umow^ sporza^dzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego oraz 2 egz. dla
Wykonawcy.

5. Jako date, zawarcia umowy przyjmuje si§ dat? zlozenia podpisu przez Stron? sWadajaca, podpis w drugiej
kolejnosci.

Za^czniki do umowy:
Zalacznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ^CY

data, podpis data, podpis
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