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Zapytanie ofertowe

na zakup elektrycznych ekranow projekcyjnych na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH"

Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa

energooszczQdnego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej

Nr sprawy: RO-410.083/200/23/2015

Post^powanie nie podlega w ustawie 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiaj^cy):

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. elektryczne ekrany projekcyjne, wg ponizszych opisow szczegotowych:

Elektryczne ekrany projekcyjne

llosc-Bszt.
Opis parametrow:

• powierzchnia projekcyjna 174 x 174 cm,
» 3 cm czarna ramka (lewo / prawo / dot),
• 5 cm czarny spadek (u gory),
• wymiary obudowy (szer. x wys. x gte^b.): 204 x 10 x 8 cm,
• waga: 13 kg,
• moc: 40 W, napi^cie 230 V, cze,stotliwosc: 50 Hz,
• zawiera przeta_cznik scienny oraz pilot zdalnego sterowania na podczerwieh,
• nadaje sie, do montazu na scianach i sufitach,
• szeroki k^t widzenia 100",
• czarny, nieprzezroczysty tyi,
• wspotczynnik odbicia swiatta (gain) 1,2 - idealny do kina domowego oraz prezentacji biznesowych,
• nieskonczone mozliwosci dostosowania do innych formatow obrazu,
• elegancka, biata obudowa,
• klasyfikacja ogniowa Ml,
• bardzo cichy i ptynny silnik ze stabilizacja.,

Wszystkie of e rtyjj owjn ny za wje rax koszt dcjstaTczeni a pj-zedm Lot u id mgwi en i a d o P o I itec h n i ki Bi atostocki ej.

3. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent b^dzie sit; 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 sie. kierowat naste_puja_cymi kryteriami:

1. Kryterium: cena - waga 90 %

2. Kryterium: okres gwarancji - waga 10 %

Krvterium ceny:
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Oferta z najnizszq cena. otrzyma 90 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostana. ocenione wg naste.puja.cego

wzoru:

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

gdzie:

c min - cena min. wsrod ztozonych ofert

en- cena zaproponowana przez Oferenta n

Kryterium ewarancji:

- 2 lata gwarancji - 0 pkt.

- 3 lata gwarancji - 5 pkt.

- 5 fat gwarancji -10 pkt.

4. Termin realizacji zamowienia:

Realizacja: 7 dni od daty wyboru oferty, w przypadku koniecznosci podpisania umowy 7 dni od dnia
podpisania umowy.

5. Termin i sposob zaplaty

Termin ptatnosci 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 01.10.2015r. do godz. 12.00 w zamknie_tej kopercie {zapieczqtowanej

w sposob gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja.cej jej nienaruszalnosc) na adres:

Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds. Obstugi Projektu ,,INNO-EKO-TECH",

budynek Rektoratu, pok. 5B

z dopiskiem:

,,Oferta na zakup elektrycznych ekranow projekcyjnych ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum
dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodef energii, budownictwa energooszcz$dnego i ochrony
srodowiska Politechniki Biafostockiej"

Oferty, ktore wptyna. do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania be.dq odsytane

bez otwierania. Nie dopuszcza siq skiadania ofert w wersji elektron|cznei. Oferta musi bye podpisana przez

osob^ upowazniona, do reprezentowania firmy, zgodnie z forma, reprezentacji oferenta okreslonq w rejestrze

handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji firmy oferenta.

7. Opis warunkow udziafu w post^powaniu:

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

naktadaja, obowiqzek posiadania takich uprawnieri,

Oferta musi zawierac OfertQ cenowq - zal. nr 1.

Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.

8. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Poste.powanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu 01.10.2015 r. 0 wynikach poste.powania

jego uczestnicy zostanq poinformowani droga. faxowq lub e-mailow^ najpozniej wdniu 02.10.2015 r. W tym

samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnie.cia postepowania zostanie skierowane zlecenie

realizacji zamowienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiajgcy

zastrzega sobie mozliwosc przesuni^cia ww. termindw w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia

analizy ofert i zwi^zanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentdw.
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9. Osoby do kontaktu

Wszelkie pytania mozna kierowac do:

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

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

Spiszat^cznikow:

1. Zat^cznik nr 1 - Oferta cenowa

2. Zatqcznik nr 2 - Projekt um. z Wykonawca.
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Zat^cznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. postep. RO-410.083/200/23/2015

OFERTA CENOWA

Ja/My nizej podpisani:

zsiedzibq:

tel. kontaktowy:

e-mail:

sktadamy niniejsza. ofert^ dotyczqca, dostawy elektrycznych ekranow projekcyjnych na potrzeby

projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet

energii, budownictwa energooszczednego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej.

Jednostkowa cena netto:

tgczna cena netto:

tqcznacena brutto:

tqczna cena brutto stownie:

Czasgwarancji:

Termin realizacji zamowienia -

miejscowosc i data

Pieczqc i pod pis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Zatqcznik nr 2 - Projekt umowy z Wykonawcq

W Z O R

UMOWA Nr..,

zawarta w dniu roku w Biatymstoku, pomi?dzy:
1)PolitechnikqBiatostock^zsiedzib^w Blalymstoku, 15-351 Biatystokul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21,

zwana^dalej Zamawiajqcym, reprezentowana, przez:

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

-WJasciciela

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 zrodet energii, budownictwa
energooszcz^dnego i ochrony srodowiska Politechniki Biabstockiej, zamowienie na dostaw^ - zgodnie z
Oferta^ Wykonawcy zdnia , stanowiaca^ZaJqcznik 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 zwia^zane 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 ciqgu 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 Bialostocka w Bialymstoku. Doktedne miejsce zostanie
wskazane przez Zamawiajacego.

§4
Warunki realizacji zamowienia oraz obowia_zki Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy Zamawiaja^cemu zamowiony sprz?t, a po protokolarnym odbiorze wystawi prawidtowa^
fakture.VAT.



INFRASTRUKTURA . |Y1 . UNIAEUROPEJSKA
I SRODOWfSKO -*4J' EUROPEJSKIFUNDUSZ
NARODOWA5TRATEGIASP6JNOSCI \ ^ ROZWOJU REGIONALNEGO

2. Urzadzenia stanowiape przedmiot umowy be^ fabrycznie nowe (nie uzywane), o zaoferowanych
parametrach technicznych, niewadliwe, w najlepszym gatunku pod wzgl^dem technicznym, jakosciowym,
uzytkowym.

3. Wykonawca dostarczy niezb^dna, dokumentacje (instrukcja obslugi, karta gwarancyjna, certyfikat CE lub
deklaracja zgodnosci z obowi^zujacymi normami).

§5
Obowia^zki Zamawiajacego

Zamawiajacy dokonana protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia zrealizowanego przez Wykonawc§.

§6
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela: miesi$cznej 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 zgtoszeniu przez Zamawiajacego, a w przypadku
potrzeby sprowadzenia urzajdzenia lub jego elementu z zagranicy w terminie do 28 dni roboczych,

3) jezeli w okresie gwarancyjnym b^dq. wiepej niz 3 naprawy wtedy wykonawca wymieni (dostarczy)
nowe urzadzenia o parametrach zaoferowanych nie gorszych bajdz lepszych, na state,

4) okres gwarancji ulega przedhizeniu 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 be^ odbywafy si§ u Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci napraw poza

siedziba, Zamawiajapego - koszt transportu b^dzie ponosif Wykonawca (Zamawiajacy nie moze
ponosic dodatkowych kosztow w zwia^zku z naprawami wadliwego urzadzenia).

§7
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie zostanie zaptacone 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^ dat? dyspozycji Zamawiajacego dokonania polecenia przelewu.

§8
Kary umowne

1. Za nieterminowci realizacj^ zamowienia obj^tego umowa^ Wykonawca zaplaci Zamawiajapemu 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% calkowitej wartosci zamowienia brutto.

2. Za niedotrzymanie gwarancji i warunkow serwisu gwarancyjnego, okreslonych w § 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar^ umowna^ w wysokosci 0,2% catkowitej 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
wi?cej niz 14 dni.

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

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

6. Strony zastrzegaja^ prawo dochodzenia odszkodowania uzuperniaja^cego przewyzszajacego wysokosc kar
umownych.

§9
Osoby odpowiedzialne

1. Osoba, odpowiedzialna, za realizacj? 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: maciej.lukaszuk@pb.edu.pi
Agata Dziekohska • tel. 85 746 70 25 e-mail: a.dziekonska@pb.edu.pl

§10
Inne postanowienia

1. Zmiany postanowieh umowy wymagajajormy 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 wtesciwy 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? ztozenia podpisu przez Stron? skladajap3. podpis w drugiej
kolejnosci.

Zalaczniki do umowy:

Zatacznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ^CY

data, podpis data, podpis


