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Zapytanie ofertowe
na zakup skrzynek narzedziowych na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum

dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszcze.dnego i ochrony

srodowiska Politechniki Biatostockiej

Nrsprawy : RO-410.083/200/11/2015

Postqpowanie nie podtega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych -

wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 30. ooo euro (art.4 pkt8 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_ zestawy narze.dzi w skrzynkach/walizkach oraz sktadane skrzynki
plastikowe, wg ponizszych opisow szczegotowych

Cze.sc 1. Wytrzymata plastikowa skrzynka/walizka z przegrodkami zawieraja_ca:
Nose: - Iszt.
Opis wyposazenia:

- miernik cyfrowy (do pomiaru napie,cia i nat^zenia pra,du, opornosci tensometrow;
automatyczny wyiqcznik; sygnalizacja dzwi^kowa potqczeh; przycisk do zachowania na
wyswietlaczu zmierzonej wartosci; obudowa tworzywo sztuczne);

— suwmiarka cyfrowa (metalowa; wyswietlacz LCD; zakres pomiarowy min. 150 mm;
rozdzielczosc 0.01 mm; etui/zamkni^ta obudowa);

- zestaw wiertet do zelbetu (typ mocowania SDS-plus; srednice wiertet: 5 T- 12 mm);

- zestaw wiertet do metalu (do stali zwyktej i stopowej o wytrzymatosci na rozciqganie do 900
N/mm2, metali niezelaznych, zeliwa szarego, utwardzonych tworzyw sztucznych; - srednice
wiertet: 1-r 10 mm);

- mtotek kamieniarski 1 -e- 2 kg.

Cze.sc 2. Wytrzymata skrzynka/walizka aluminiowa zawierajaca podstawowe narzedzia re.czne do
pracy w terenie (walizkowy zestaw narze_dzi do montowania podstaw i czujnikow na budynkach,
elementach konstrukcji i gruncie):
llosc-lszt.

Opis wyposazenia:
- przegub uniwersalny >z" i %" z zestawem nasadek, bitow i kluczy ptaskooczkowych ze stali

chromowo-wanadowej lub chromowo-wanadowo-molibdenowej;

- zestaw min. 4 wkre.takow ze stali chromowo-wanadowej lub chromowo-wanadowo-
molibdenowej (wkre_taki ptaskie: 1,5x40, 2,0x40, 2,5x50, 3,0x50; PHOOx40, PHOxSO);

- zestaw szczypiec (spiczaste i do ci^cia bocznego ) i kombinerek;
- nozyce do cie.cia drutu i przewodow;
- automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji;
- noz 18 mm z wymiennymi ostrzami + komplet ostrzy zapasowych;
- poziomica z 3 libelami;
- mtotek slusarski;
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- metrowka min. 3 m.

Cz§sc 3. Sktadane skrzynki plastikowe
Nose - 5szt.

Opis parametrow:

- materiat: pojemnik plastikowy z pokrywaj
- prosty i solidny mechanizm sktadania;
- wymiary: od 500x350x220 do 600x400x300.

Wszystkie oferty powinny zawierac koszt dostarczenia przedmiotu zamowienia do Politechniki
Biafostockiej.

3. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent be^dzie SIQ kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

Przy wyborze ofert Beneficjent b^dzie sie_ kierowat naste_puja_cymi kryteriami:

1. Kryterium: cena - waga 90 %

2. Kryterium: czas realizacji-waga 10%

Kryterium ceny:

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

naste,puja,cego wzoru:

C n = cmin/c n x 90 pkt.

gdzie:

c min - cena min. wsrod zfozonych ofert

en- cena zaproponowana przez Oferenta n

Kryterium czas realizacji:

-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 zapfaty

Termin pfatnosci 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z
zaakceptowanymi, przez osobe. 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

(zapiecz^towanej w sposob gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaj^cej jej

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:

,,0ferta na zakup skrzynek narz$dziowych na potrzeby projektu ltINNQ-EKO-TECH" Innowacyjne
centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa c
energooszcz^dnego i ochrony srodowiska Politechniki Biafostockiej" js
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Oferty, ktore wptynq do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania

be_da, odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznej. Oferta musi

bye podpisana przez osobe, upowazniona. do reprezentowania firmy, zgodnie z forma, reprezentacji

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

firmy oferenta.

7. Opis warunkdw udziatu w poste_powaniu:

0 zamowienie moze ubiegac sie. wykonawca, ktory:
> posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci tub czynnosci, jezeli ustawy

naktadaja. obowiqzek posiadania takich uprawnieri,

Oferta musi zawierac Ofert^ cenowq - zat. nr 1.

Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych.

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

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

post^powania jego uczestnicy zostanq poinformowani droga. faxow^ lub e-mailowq najpozniej w dniu

24.09.2015 r. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni^cia

poste_powania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia z dodatkowymi informacjami

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

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

potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

9. Osoby do 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 zatscznikow:

1. Zata_cznik nr 1 - Oferta cenowa
2. Zatqcznik nr 2 - Projekt um. z Wykonawca.

Kierownik Biura ds.
' Programow

Biatystok, dnia
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Zat^cznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. posttjp. RO-410.083/200/11/2015

Ja/My nizej podpisani:

OFERTA CENOWA

zsiedzibq:

tel. kontaktowy:

e-mail:

sktadamy niniejsza. ofertQ dotyczqca^ dostawy na potrzeby projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum

dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszczqdnego i ochrony srodowiska

Politechniki Biatostockiej.

Cz^sc:

Cze_sc 1

Cz^sc 2

CZQSC 3

Nazwa przedmiotu

zamowienia

Czas dostawy Cena netto:

tqczna cena
netto:

Cena brutto:

tgczna 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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Zata.cznik nr 2 - Projekt umowy z Wykonawca.

W Z O R

UMOWANr

zawartawdniu roku w Biatymstoku, pomi^dzy:
1) Politechnikg Bialostockqz siedziba w Biatymstoku, 15-351 Biatystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21,

zwana^dalej Zamawiaja_cym, reprezentowana^ przez:

a
2) , prowadzapym , ul , xx-xxx
NIP , REGON zwana^dalej Wykonawca^ reprezentowanym przez:

-WJasciciela

o tresci nast^pujacej:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajapy zamawia, a Wykonawca zobowia^zuje sie. wykonac na potrzeby prajektu ,,INNO-EKO-TECH"
Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodeJ energii, budownictwa
energooszczednego i ochrony srodowiska Politechniki Biaiostockiej, zamowienie na dostaw? - zgodnie z
Oferta^ Wykonawcy zdnia , stanowiapa.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. Cafkowita wartosc
zamowienia brutto {wraz z podatkiem VAT) wynosi: PLN (stownie: zJotych).

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 ciajgu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania zamowienia uwazac sî  be.dzie date, protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia.

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

§4
Warunki realizacji zamowienia oraz obowiazki Wykonawcy

en
1. Wykonawca dostarczy Zamawiajapemu zamowiony sprzet, a po protokolarnym odbiorze wystawi prawidtowa,

fakture. VAT. w
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2. Urzadzenia stanowiace przedmiot umowy b^da, fabrycznie nowe (nie uzywane), o zaoferowanych
parametrach technicznych, niewadliwe, w najlepszym gatunku pod wzgle.dem technicznym, jakosciowym,
uzytkowym.

3. Wykonawca dostarczy niezbe.dna^ dokumentacj? (instrukcja obstugi, karta gwarancyjna, certyfikat CE lub
deklaracja zgodnosci z obowiazujacymi normami).

§5
Obowiazki Zamawiaj^cego

Zamawiajacy dokonana protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia zrealizowanego przez Wykonawc?,

§6
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela: miesi^cznej gwarancji od datydostawy 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 ciajgu 14 dni roboczych, po zgtoszeniu przez Zamawiajacego, a w przypadku
potrzeby sprowadzenia urzadzenia lub jego elementu z zagranicy w terminie do 28 dni roboczych,

3) je^eli w okresie gwarancyjnym b^da, wi?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 miesi^cy, jednakze nie moze

zakohczyc si? przed uptywem pierwotnego okresu gwarancji,
6) wszelkie naprawy b^da^ odbywafy sî  u Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci napraw poza

siedziba, Zamawiajacego - koszt transportu b^dzie ponosif Wykonawca (Zamawiajacy nie moze
ponosic dodatkowych kosztow w zwiazku z naprawami wadliwego urzadzenia}.

§7
Warunki ptatnosci

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

2. Za termin platnosci przyjmuje si? date, dyspozycji Zamawiajacego dokonania polecenia przelewu.

§8
Kary umowne

1. Za nieterminowajealizacje, zamowienia obj^tego umowa ,̂ Wykonawca zaplaci Zamawiaja^cemu kar? umowna^
w wysokosci 0,2% catkowitej 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.

2. Za niedotrzymanie gwarancji i warunkow serwisu gwarancyjnego, okreslonych w § 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiaja^cemu kar? umowna, w wysokosci 0,2% calkowitej wartosci zamowienia brutto, o ktorej mowa w §
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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
wiecej niz 14dni.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare_ umowna^ w wysokosci 25% catkowitej wartosci
zamowienia brutto, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5. Naleznosc z tytuiu 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^odpowiedziaina^za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy jest:
-tel

2. Osoba odpowiedzialna^ za realizacj? zamowienia ze strony Zamawiajacego jest:
Maciej Lukaszuk - tel. 85 746 93 37 e-mail: maciei.lukaszuk@pb.edu.pl
Agata Dziekoiiska - tel.85 746 70 25 e-mail: a.dziekonska@pb.edu.pl

§10
Inne postanowienia

1. Zmiany postanowieh umowy wymagaja^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 wtasciwy rzeczowo sa^d powszechny w Biatymstoku.

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

5. Jako dat§ zawarcia umowy przyjmuje si^ dat§ zbzenia podpisu przez Strong sktedajaca^ podpis w drugiej
kolejnosci.

Zafyczniki do umowy:
Za^cznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ/VCY

data, podpis data, podpis
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