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Zapytanie ofertowe
na zakup specjalistycznego wosku do mocowania miniaturowych czujnikow trojosiowych na

potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych

zrodet energii, budownictwa energooszczednego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej

Nrsprawy: RO-410.083/200/10/2015

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

wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w zfotych 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 jest specjalistyczny wosk do mocowania miniaturowych czujnikow
trojosiowych- min. lOOg lub 4 opakowania 1" x 1" x 0.25"

Wszvstkie oferty powinny zawierac koszt dostarczenia przedmiotu zamowienia do Politechniki
Biatostockiei.

3. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bejdzie sie. 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,pujqcymi kryteriami:

1. Kryterium: cena - waga 90 %

2. Kryterium: czas realizacji-waga 10%

Krvterium cenv:

Oferta z najnizsz$ cena_ otrzyma 90 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostanq ocenione wg

naste_puJ3cego wzoru:

C n = c min/c n x 90 pkt.

gdzie:

c min - cena min. wsrod ztozonych ofert

en- cena zaproponowana przez Oferenta n

Krvterium czas realizacii:

-14dni-0pkt.

-7dni-5pkt.

-5dni-10pkt.

4. Termin realizacji zamowienia:

Czas realizacji: maksymalnie 14 dni od daty udzielenia zamowienia.

5. Termin i sposob zaptaty

Termin ptatnosci 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z c
zaakceptowanymi, przez osob§ upowaznionq protokotami zdawczo-odbiorczymi.
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6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 23.09.2015r. do godz. 12.00 w zamkni^tej kopercie

(zapiecze_towanej w sposob gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresc oraz zabezpieczajacej jej

nienaruszalnosc) na adres: Politechnika Biafostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds.

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

z dopiskiem:

,fOferta na zakup specjalistycznego wosku do mocowania miniaturowych czujnikow
trojosiowych na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-
badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszcz$dnego i ochrony
srodowiska Politechniki Bialostockiej"

Oferty, ktore wptynq do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania

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

bye podpisana przez osobe. upowaznion$ 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

naktadaj^ obowi^zek posiadania takich uprawnien,

Oferta musi zawierac Oferty cenowq-zat. nr 1.

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert cze_sciowych,

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

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

post^powania jego uczestnicy zostana. poinformowani droga. faxowq lub e-mailow^ najpozniej w dniu

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

postQpowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia z dodatkowymi informacjami

wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc przesuniecia ww.

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

potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

9. Osobydo kontaktu

Wszelkie pytania mozna kierowac do:

1. Pan! 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. Zatqcznik nr 1 - Oferta cenowa

Biatystok, dnia / \M

Projekt wspotfinansowany przez Uni% Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko



INFRASTRUKTURA
I SRODOWISKO
NARODOWfl

UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REG1ONALNEGO

Zata_cznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. poste_p. RO-410.083/200/10/2015

OFERTA CENOWA

Ja/My nizej podpisani:

zsiedzibg:

tel. kontaktowy:

e-mail:

sktadamy niniejsza. oferte, dotyczqc^ dostawy specjalistycznego wosku do mocowania miniaturowych

czujnikow trojosiowych na potrzeby projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-

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

Politechniki Biatostockiej.

(Nazwa przedmiotu zamowienia)

Jednostkowa cena netto:

tqczna cena netto:

tgczna cena brutto:

t^czna cena brutto stownie:

Termin realizacji zamowienia -

miejscowosc i data

Piecz^c i pod pis Wykonawcy
tub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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