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Zapytanie ofertowe

na zakup apteczek na potrzeby projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-

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

Politechniki Biatostockiej

Nrsprawy : RO-410.083/200/21/2015

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 (Zamawiaja,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 sq apteczki, wg ponizszych opisow szczegotowych

Apteczki

llosc-8szt.
Opis parametrow:

1. Wyposazenie:

• Plaster z opatrunkiem 6 cm x 10 cm - 8 szt.

• Plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm -1 szt.

• Zestaw plastrow - 20 szt.

• Bandaz elastyczny 4 m x 6 cm -2 szt.

• Bandaz elastyczny 4 m x 8 cm -2 szt.

• R^kawice jednorazowe WINYLOWE - 2 pary

• Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm -1 szt.

• Zimny kompres -1 szt.

• Chusta z flizeliny 20 cm x 30 cm - 5 szt.

• Bandaz z kompresem 6 m x 8 cm -1 szt.

• Bandaz z kompresem 8 m x 10 cm - 3 szt.

• Bandaz z kompresem 10 m x 12 cm -1 szt.

• Kompresy gazowe 10 x 10 - 6 szt.

• Kompres na oko 5 cm x 7,5 cm- 2 szt.

• Chusta trojkqtna 96x96x136 cm - 2 szt.

• Koc termiczny 160 cm x 210 cm -1 szt.
• Nozyczki -1 szt.

• Maseczka do sztucznego oddychania -1 szt.

• Worek foliowy - 2 szt.

• Instrukcja udzielania pomocy -1 szt.
T
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2. Okres waznosci produktow sterylnych: 5 lat §
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Wszystkie ofertv powinny zawierac koszt dostarczenia przedmiotu zamowienia do Politechniki
Biatostockiei.

3. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent be_dzie sie, 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_puJ3cymi kryteriami:

1. Kryterium: cena - waga 90 %

2. Kryterium: czas realizacji zamowienia- waga 10%

Kryterium ceny:

Oferta z najnizsza^ cena_ otrzyma 90 pkt. w ramach oceny. Pozostate oferty zostanq 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 czasu realizacii zamowienia:

-14dni-0pkt.

-7dni-5pkt.

-5dni-10 pkt.

4. Termin realizacji zamowienia:

Realizacja: zgodnie z ofertq.

5. Termin i sposob zaptaty

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

6. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 29.09.2015r. do godz. 12.00 w zamknie.tej kopercie

(zapiecz^towanej w sposob gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresc oraz zabezpieczajacej 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 apteczek na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum
dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszczqdnego i
ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej"

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

odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznei. Oferta musi bye

podpisana przez osobs upowaznion^ do reprezentowania firmy, zgodnie z formq reprezentacji

oferenta okreslonq w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji

firmy oferenta.
c
o

7. Opis warunkow udziatu w post^powaniu: .b
C/l
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0 zamowienie moze ubiegac sie, wykonawca, ktory:
> posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy

naktadaja, obowiqzek posiadania taktch uprawnieri,

Oferta musi zawierac Oferte. cenowa. - zat. nr 1.

Zamawiajqicy nie dopuszcza sktadania ofert cze^sciowych.

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu 29.09.2015 r. 0 wynikach

post^powania jego uczestnicy zostana, poinformowani droga. faxowa, lub e-mailowa, najpozniej w dniu

30.09.2015 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. Zamawiaja_cy zastrzega sobie mozliwosc przesunie,cia ww.

terminow w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia analizy ofert i zwi^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 Utkaszuk, tel. 85 746 93 37 lub na adres email: maciej.lukaszuk@pb.edu.pl

Spis zata_cznikow:

1. Zatqcznik nr 1 - Oferta cenowa

KOORDYNATOR PROJEKTU
RiaH/«;tnk Hnia O-CtX. -*-^\J •OO-^kJrrlNNO-EKO-TECH innowacyine centrum dyCak!yc;rto-ti)aawcze
DIdlyiIUK, U11 Id atlernatywnych ztOdel eneigii. Duaownicl*a energoos^ci?flnego

i ocMTony ^roriowiska Poiitcchniki Biad
UDA-PO!S.13.0l-066/08-Of

drJotanta Piekut

CO
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Zata_cznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. postep. RO-410.083/200/21/2015

OFERTA CENOWA

Ja/My nizej podpisani:

zsiedzibaj

tel. kontaktowy:

e-mail:

sktadamy niniejsza, ofert^ dotycza_c$ dostawy apteczek na potrzeby projektu JNNO-EKO-TECH"

Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze atternatywnych zrodet energii, budownictwa

energooszcz^dnego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej.

Lp: Nazwa przedmiotu zamowienia Czas dostawy Cena netto: Cena brutto:*

1 I \a cena tqczna cena

netto: brutto*:

* Wszystkie kwoty nalezy podawac w PLN

(tqczna cena brutto stownie: ,

Termin realizacji zamdwienia -

miejscowosc i data

Pieczqc i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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