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Zapytanie ofertowe

na zakup roznych narze,dzi na potrzeby projektu ,,!NNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum

dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa energooszcze_dnego i ochrony

srodowiska Politechniki Biatostockiej

Nrsprawy : RO-410.083/200/22/2015

Post^powanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien pubticznych -

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

1. Beneficjent (Zamawiajacy):

Politechnika Biatostocka

15-351 Biatystok, u|. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia

Przedmiotem zamowienia 53 rozne narze.dzia, wg ponizszych opisow szczegotowych

Cze.sc 1. Narzqdzia

1. Drabina
llosc - 4szt.
Opis parametrow:

• materiat: aluminium,
• liczba szczebli: min. 4,
nie gorsza niz AL.-D4 DRABEST

2. Szufelka
llosc-llszt.
Opis parametrow:

• materiat: aluminiowa,
• obj^tosc: 0,2 dm3,

3. Szufelka
llosc - 16szt.
Opis parametrow:

• materiat: aluminium,
• obje.tosc: 0,5 dm3,

4. Kielnie
• kielnia murarska trapezowa 160 mm, hartowany blat ze stali szlachetnej o wysokiej

spr^zystosci, grubosc blatu minimum 1,0mm; re.kojesc wykonana z tworzywa odpornego na
zuzycie 2szt.,

• kielnia trapezowa 180 mm, hartowany blat ze stali szlachetnej o wysokiej spre.zystosci,
odporny na scieranie, grubosc blatu 1,2mm; re_kojesc wykonana z drewna bukowego,
gte.boko ttoczona skuwka zabezpieczona powtoka, galwaniczn^ - 8 szt.,
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• kielnia sztukatorska trapezowa 160 mm, hartowany blat ze stali szlachetnej o wysokiej
spre_zystosci, grubosc blatu minimum 1,0mm; re_kojesc wykonana z tworzywa odpornego na
zuzycie-2 szt,

• kielnia sztukatorska trapezowa 180 mm, hartowany blat ze stali szlachetnej o wysokiej
spre_zystosci, grubosc blatu minimum 1,0mm; re.kojesc wykonana z tworzywa odpornego na
zuzycie - 2 szt.,

• kielnia tr6jk^tna 180mm,blat wykonany ze stali szlachetnej, wysokow^glowej ulepszonej
cieplnie (hartowany), duza spre_zystosc blatu i wysoka odpornosc na scieranie, blat
polerowany i szlifowany, grubosc blatu 1,2mm, lakierowany uchwyt z drewna bukowego,
gte_boko ttoczona skuwka zabezpieczona powtoka, galwanicznq, 6 szt.,

5. Kastra
llosc - 4szt.
Opis parametrow:

• pojemnosc: 601,

6. Wiadro
llos'c - 4szt,
Opis parametrow:

• material: tworzywo sztuczne,
• z atestem PZH,
• pojemnosc: 101,

7. Wiadro budowlane
llosc-6szt.
Opis parametrow:

• pojemnosc: 121,

8. Wiadro budowlane
llosc - 6szt.
Opis parametrow:

• pojemnosc: 201,

9. Miska
llosc-6szt.
Opis parametrow:

• material: tworzywo sztuczne,
• kwadratowa,
• pojemnosc: 71,

10. Miska
llosc-6szt.
Opis parametrow:

• material: tworzywo sztuczne,
• kwadratowa,
• pojemnosc: 101,

11. Miska
llosc - 6szt.
Opis parametrow:

• material: tworzywo sztuczne
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• kwadratowa
• pojemnosc: 141

12. Szpachelka budowlana
llosc-6szt.
Opis parametrow:

• szerokosc: 100mm
• material: blat wykonany ze stall szlachetnej, wysokowejjlowej ulepszonej cieplnie

(hartowany),
• duza spre.zystosc blatu i wysoka odpornosc na scieranie,
• biat polerowany i szlifowany,
• grubosc blatu: 1,2mm,
• lakierowany uchwyt z drewna bukowego,
• gtejboko ttoczona skuwka zabezpieczona powtokq galwanicznq,

13. P^dzel ptaski
llosc-4szt.
Opis parametrow:

• Szerokosc: 25-30mm,

14. Szczotka druciana
Hose - 5szt.
Opis parametrow:

• 5-rz^dowa,

15. Mtotek metalowy
llosc-2szt.
Opis parametrow:

• obuch wykonany ze stall kutej, hartowany;
• metalowy klin zapewniaj^cy trwate mocowanie obucha,
• trzonek wykonany z twardego drewna,
• ostona TPR chroni trzonek przed uszkodzeniem,
• waga: 1,5kg,

16. Mtotek gumowy
llosc-4szt.
Opis parametrow:

• obuch wykonany z twardej czarnej gumy,
• trzonek z wtokien szklanych, pokrytym antyposlizgow^ ostona,,
• waga l-l,2kg,

17. Kombinerki
llosc-2szt.
Opis parametrow:

• material: wysokogatunkowa stal narze_dziowa,
• twarde szcze.ki,
• dwukompozytowa,
• antyposlizgowa re,kojesc o ergonomicznym ksztatcie,
• precyzyjne wykonanie,
• dtugosc catkowita szczypiec 160mm,
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18. Wkr^tak ptaski
llosc-2szt.
Opis parametrow:

• materiat:

• dtugosc 100mm,
• szerokosc: 6mm,

• koricowki wkre_takowe magnetyczne,

• ergonomiczny uchwyt,

• stal chromowo-molibdenowa,

19. Wkr^tak krzyzowy
Hose - 2szt.
Opis parametrow:

• dtugosc 100mm,
• rozmiar: PH2,

• typu philips,

• koricowki wkr^takowe magnetyczne,

• ergonomiczny uchwyt,

• stal chromowo-molibdenowa,

CZQSC 2. SprzQt pomiarowy

1. Sekundomierze
Hose - 2szt.
Opis parametrow:

• obudowa z tworzywa sztucznego,
• wodoszczelny,

• doktadnosc 1/100 sec.,

• kalendarz + zegarek: format czasu 12/24H,

• alarm z budzikiem i drzemkq,

• 30 sekundowa korekta na synchronizacje.,

• bateria w zestawie,

• grube szkietko,
• pamie,c 10 czasow.

2. Przymiar liniowy
llosc-2szt.
Opis parametrow:

• z podziatk^ na skali co najmniej 1mm,

• wykonany z hartowanej stali nierdzewnej,

• chromowane na mat, bezodblaskowe,

• przymiary o dtugosci 500 mm,

• szerokos'c xgrubosc 30 ±2 x 1,2 ±0,1 mm.

3. Suwmiarki elektroniczne
Nose - 2szt.
Opis parametrow:

• zakres do 200 mm,

• ze stali nierdzewnej,
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• automatyczne wyta.czanie,
• 4 funkcje, zgodna z DIN 863,
• etui,
• baterie,
• dtugosc szcze> minimum 40 mm,
• rozdzielczosc: 0,01mm.

4. Suwmiarka o zakresie pomiarowym do 70mm
llosc-lszt.
Opis parametrow:

• material: sta! nierdzewna, Skala i noniusz pokryte matowym chromem,
• zgodnosc: DIN 862, PN-M-53131 & PN-EN ISO 13385-1,
• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812*: MAUa,
• 4 Funkcje do pomiaru wymiarow zewne.trznych, wewnetrznych, wysokosci i gte_bokosci,

sruba blokuja_ca,
• ptaski pre,t gt^bokosciomierza,
• pakowana indywidualnie,
• gwarancja: 12 miesie.cy,
• zakres pomiarowy: 0-150 mm,
• szcz§ki:40 mm,
• dzialka elementarna: 0.05 mm,
• bt^dy max.: + 0.05 mm,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie metoda. akredytowanq PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,

5. Suwmiarka o zakresie pomiarowym do 300 mm
Nose - Iszt.
Opis parametrow:

• material: stal nierdzewna, skala i noniusz pokryte matowym chromem,
• zgodnosc: DIN 862, PN-M-53131 & PN-EN ISO 13385-1,
• grupa-Typ-rodzaj wg PN-M-02812*: MAUb,
• 4 Funkcje do pomiaru wymiarow zewne_trznych, wewne.trznych, wysokosci i gi^bokosci,
• zacisk blokuja,cy na kciuk,
• ptaski pre,t gte_bokosciomierza,
• pakowana indywidualnie,
• gwarancja: 12 miesi^cy,
• Etui skoropodobne,
• zakres pomiarowy: 0-300 mm,
• szcze_ki: 50 mm,
• dziatka elementarna: 0.05 mm,
• bta_d max.: ± 0.05 mm,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie metodq akredytowanq PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,

6. Suwmiarka elektroniczna zakresie pomiarowym do 150 mm
Hose - 2szt.
Opis parametrow:

• material: stal nierdzewna, skala i noniusz pokryte matowym chromem,
• zgodnosc: DIN 862, PN-M-53131 & PN-EN ISO 13385-1,
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• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812*: MAUa-E,
• 4 Funkcje do pomiaru wymiarow zewne_trznych, wewn^trznych, wysokosci i gte^bokosci,
• sruba blokuja_ca,
• kotko nape_dowe na kciuk,
• ptaski pre,tgte_bokosciomierza,
• pakowana indywidualnie,
• gwarancja: 12 miesie_cy Instrukcja obstugi,
• plastikowa kaseta transportowa,
• zakres pomiarowy: 0-150 mm,
• szcze.ki dolne: L 40 mm,
• rozdzielczosc: 0.01 mm/0.005 ",
• bta.d max.: ± 0.03 mm wg DIN 862,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania (termin + 0.5-1 tydzieri),
• wzorcowanie metodq akredytowana. PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA (termin + 2-2.5 tygodnia),

7. Wysokosciomierz suwmiarkowy
llosc- Iszt
Opis parametrow:

• material: stal nierdzewna, skala i noniusz pokryte matowym chromem,
• zgodnosc: DIN 862, PN-M-53131 & PN-EN ISO 13225,
• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812*: MARa,
• do trasowania, ustawiania wysokosci w obrabiarkach, pomiarow wysokosci itp.,
• rysik traserski z we,glika spiekanego,
• doktadne ustawianie wymiaru przy pomocy suwaka pomocniczego (precyzera),
• gwarancja: 12 miesi^cy,
• zakres pomiarowy: 0-200 mm,
• dziatka elementarna: 0.02 mm,
• bta_d max.: ± 0.03 mm (wg DIN 862),
• wymiary prowadnicy: 15 x 10 mm,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie metoda. akredytowana. PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,

8. Kqtomierz uniwersalny zegarowy z prezyzerem i liniatem 150 mm
llosc-Iszt.
Opis parametrow:

• materiat: stal nierdzewna, skala i noniusz pokryte matowym chromem,
• zgodnosc: DIN 862, PN-M-53131 & PN-EN ISO 13225,
• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812*: MARa,
• do trasowania, ustawiania wysokosci w obrabiarkach, pomiarow wysokosci itp.,
• rysik traserski z we_glika spiekanego,
• doktadne ustawianie wymiaru przy pomocy suwaka pomocniczego (precyzera),
• gwarancja: 12 miesie_cy,
• zakres pomiarowy: 0-200 mm,

• dziatka elementarna: 0.02 mm,
• bta.d max.: ± 0.03 mm (wg DIN 862),
• wymiary prowadnicy: 15 x 10 mm,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie metoda, akredytowana, PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,
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9. Ka.tomierz uniwersalny cyfrowy
llosc-Iszt.
Opis parametrow:

• Material: stal nierdzewna,
• zgodnosc: norma zaktadowa & PN-M-53358*,
• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812*: MKMb (podrodzaj: MKMb-E),
• odczyt cyfrowy z wyswietlacza,
• podwojne wyswietlanie wskazan: 1) w stopniach ka_towych i ich tysie.cznych cze.sciach oraz 2,\ stopniach, minutach i sekundach kqtowych,

• 2 wymienne liniaty ruchome 150 i 300 mm,
• 1 ka_townik do ustalania kqta 90°,
• wyjsdedanych,
• pakowany indywidualnie,
• instrukcja obstugi,
• kaseta drewniana,
• gwarancja: 12 miesi^cy,
• zakres pomiarowy: 4 x 90" (0-360°),
• dziatka elementarna: 0.005° oraz 10",
• bta,d max.: ± 51 (zgodny z GUM**),
• dtugosc liniatu ruchomego: 150, 300 mm,
• przewod wyjscia danych 7305-SPC1A,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie metoda. akredytowan^ PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,

10. Przymiar koncowo-kreskowy wste.gowy zwijany stalowy (miara zwijana) - zakres pomiarowy
do 3m

llosc - 2szt.
Opis parametrow:

• material: obudowa plastikowa, wstrz^soodporna,
• tasma stalowa lakierowana,
• zaczep mierniczy na tasmie pozwala na doktadny pomiar wewne.trzny i zewn^trzny,
• blokada i automatyczne zwijanie tasmy,
• zaczep do paska,
• wskaz 0 mm na poczqtkowej krawe.dzi,
• gwarancja: 12 misie.cy,
• zgodnosc: Dyrektywa MID,
• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812: MLKb,
• zakres pomiarowy: 0-3000 mm,
• dziatka elementarna: 1.0 mm,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie metoda. akredytowana. PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,
• klasa doktadnosci wg MID: II,

11. Przymiar koncowo-kreskowy wstegowy zwijany stalowy (miara zwijana) - zakres pomiarowy
do 5m

llosc - 2szt.
Opis parametrow:

• material: obudowa plastikowa, wstrzqsoodporna,
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• tasma stalowa lakierowana,
• zaczep mierniczy na tasmie pozwala na doktadny pomiar wewn^trzny i zewne_trzny,

• blokada i automatyczne zwijanie tasmy,
• zaczep do paska,
• wskazO mm na poczqtkowej kraw^dzi,
• gwarancja: 12 misie^cy,
• zgodnosc: Dyrektywa MID,
• grupa-typ-rodzaj wg PN-M-02812: MLKb,
• zakres pomiarowy: 0-5000 mm,
• dziatka elementarna: 1.0 mm,
• wzorcowanie + swiadectwo wzorcowania,
• wzorcowanie melody akredytowang PCA + swiadectwo wzorcowania ze znakiem akredytacji

PCA,
• klasa doktadnosci wg MID: II,

12. Termometr elektroniczny ze szpikulcem
llosc-2szt.
Opis parametrow:

• zakres pomiarowy -50/+300°C,

• dokt. pomiaru +/-1°C,

• rozdzielczosc ekranu 0,1°C,
• doktadnosc pomiaru +/-1°C (w zakresie 0-80°C), w pozostatym zakresie +/-5"C,

• pomiar w stopniach Celsjusza °C) oraz Fahrenheita {°F),

• wskazania MAX oraz MIN,
• przycisk HOLD - zatrzymanie wskazania aktualnego pomiaru,

• zasilanie bateryjne - LR44 (bateria zatqczona),

• automatyczne wyta^czanie termometru po 10 mm,
• dtugosc czujki pomiarowej od ok.15cm,

13. Termometr elektroniczny z czujkq 100mm, dokt.O,l°C
Hose - 2szt.
Opis parametrow:

• przeznaczony jest do stosowania w przemysle spozywczym do pomiaru temperatur w

zakresie od -SOT do 200"C.,
• stopieh odpornosci obudowy IP66 - obudowa odporna jest na kurz, brud i wode.,

• sonda wykonana jest ze stali kwasoodpornej - przystosowana jest do szybkiego pomiaru
temperatury np. mi^sa, mleka i ich przetworow,

• funkcjsMAX/MIN,

• MAX pokazuje maksymalnq temperature,

• MIN pokazuje minimalna temperature,,
• wyswietlanie wyniku pomiaru na 4 elementowym wyswietlaczu ciektokrystalicznym LCD,

• zasilany jest z jednej baterii litowej l/2xAA,

• swiadectwo wzorcowania wystawione przez Producenta,

• dopuszczenie do kontaktu z zywnoscia. (PZH),
Dane techniczna:

• zakres mierzonych temperatur -50°C do 200°C,

• zakres temperatur pracy -30°C do 40°C,

• rozdzielczosc wskazah 0,1°C,

• doktadnosc pomiaru -/+0,1°C (w caiym zakresie),

• zasilanie l/2xAA (bateria litowa),
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• wyswietlacz LCD,
• wymiary obudowy 45x100x19 mm,
• stopieh ochrony obudowy IP66,
• wymiary sondy ST01 grubosc 3mm x dtugosc 100 mm,
• dtugosc przewodu sondy 1m,
• material ostony czujnika stal kwasoodporna 1H18N9T,

14. Pirometr, termometr bezdotykowy, laserowy
llosc - 2szt.
Opis parametrow:

• zakres temperatur -50-550°C,
• rozdzielczosc wyswietlacza: 0.1°C,
• doktadnosc pomiaru: +-1.5°C lub 1.5%,
• optyka 12:1,
• regulowana emisyjnosc: 0.01-1.0,
• moc wskaznika laserowego: <lmW,
• pods"wietlany wyswietlacz LCD,
• automatyczne wy{a_czanie,
• funkcja HOLD (zatrzymanie pomiaru},
• funkcje pomiaru: minimalna, maksymalna, srednia i roznica temperatur,
• alarm niskiej i wysokiej temperatury,
• czas reakcji 0.5 sek,
• wskaznik laserowy,
• zasilany Ix bateria 9V (w zestawie),
• certyfikat CE,
• funkcja Wt/Wyt wskaznika laserowego,
• funkcja Wt/Wyt podswietlania wyswietlacza,
• zasilanie: bateria 9V (w zestawie),
• instrukcja obstugi w je.zyku polskim,

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

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.puja.cymi kryteriami:

1. Kryterium: cena - waga 90 %

2. Kryterium: czas realizacji zamowienia- waga 10 %

Krvterium ceny:

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

nast^pujqcego wzoru:

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

gdzie:

c min - cena min. wsrod ztozonych ofert

en- cena zaproponowana przez Oferenta n
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Kryterium czasu realizacii zamowienia:

-14dni-0pkt.

-7dni -5 pkt.

-5dni-10pkt.

4. Termin realizacji zamowienia:

Realizacja: maksymalnie 14 dni od daty wyboru oferty.

5. Termin i sposob zaptaty

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

6. Miejsce, sposob i terrain sktadania ofert:

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

(zapiecze_towanej w sposob gwarantuja_cy zachowanie poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja_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:

,,Oferta na zakup roznych narz^dzi na potrzeby projektu ,,INNO-EKO-TECH" Innowacyjne
centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii, budownictwa
energooszczqdnego i ochrony srodowiska Politechniki Biahstockiej"

Oferty, ktore wptyna, do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie skfadania be_dq

odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersii eiektronicznej. Oferta musi bye

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

oferenta okreslon^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla formy organizacji

firmy oferenta.

7. Opis warunkow udziatu w post^powaniu:

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

naktadaja, obowia_zek posiadania takich uprawnieri,

Oferta musi zawierac Ofert^ cenowa. - zat, nr 1.

Zamawiaja_cy dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych.

8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia
PostQpowanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu 29.09,2015 r. 0 wynikach

poste_powania jego uczestnicy zostan^ poinformowani drogq faxowq lub e-mailow^ 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. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc przesuni^cia ww.

terminow w sytuacji, gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia analizy ofert izwia.zanej z tym

potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

9. Osoby do kontaktu

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

2. Pana Macieja tukaszuk, tel. 85 746 93 37 lub na adres email: maciej.lukaszuk(5)pb.edu.pl

Spis zatqcznikow:

1. Zat^cznik nr 1 - Oferta cenowa
2. Zata_cznik nr 2 - Projekt urn. z Wykonawca,

Biatystok, dnia

KOORDYNATOR PROJEKTU
fNNO-EKO-TECH tnnowacyine centm"! dynakryoz'io-bjilawcie
aiiernatywnych ztofltt energit. hudowmciwa i

i ochrony SrodowisXa I
UOA-POIS.I3.01r-056/Cfe-00

dr Jolant
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Zatqcznik nr 1 - Oferta cenowa

Dot. postep. RO-410.083/200/22/2015

OFERTACENOWA

Ja/My nizej podpisani:

z siedziba.:

tel. kontaktowy:

e-mail:

sktadamy niniejsza, oferte^ do cze.sci nr dotycza,c§ dostawy na potrzeby projektu

JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodet energii,

budownictwa energooszcz^dnego i ochrony srodowiska Politechniki Biatostockiej.

Nazwa przedmiotu zamowienia Czas Cena netto: Cena brutto:*
Cze.sc:

josta wy
Cz^sc 1

tqczna cena tqczna cena
netto: brutto*:

* Wszystkie kwoty nalezy podawac w PLN

(tqczna cena brutto stownie:

Termin realizacji zamowienia - zgodnie z oferta.

miejscowosc i data

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

W Z O R

UMOWA Nr...

zawartawdniu roku w Biatymstoku, pomî dzy:
1)PolitechnikaiBialostocka,zsiedzibaiwBiatymstoku, 15-351 Bialystokul. Wiejska45A, NIP542-020-87-21,

zwana, dalej Zamawiajqcym, reprezentowana. przez:

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

-VWasciciela

o tresci nast^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 BiaJostockiej, zamowienie na dostaw? - zgodnie z
Oferta, Wykonawcy z dnia , stanowiaca^ZaJacznik Nr 1 do umowy.

§2
Wynagrodzenie

1. Wysokosc wynagrodzenia przystuguja^cego 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 (slownie: 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 zofertq Wykonawcy

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

3. Miejscem wykonania zamowienia jest Politechnika Bialostocka w Biafymstoku. Doktedne miejsce zostanie
wskazane przez Zamawiajacego.

§4
Warunki realizacji zamowienia oraz obowiqzki Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zamowiony sprz?t, a po protokolarnym odbiorze wystawi prawidlowa,
faktur? VAT.
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2. Urzadzenia stanowiace przedmiot umowy b?d^ fabrycznie nowe {nie uzywane), o zaoferowanych
parametrach technicznych, niewadliwe, w najlepszym gatunku pod wzgl^dem technicznym, jakosciowym,
uzytkowym.

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

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy dokonana protokolarnego odbioru przedmiotu zamowienia zrealizowanego przez Wykonawc?.

§6
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela: miesie.cznej gwarancji od daty dostawy przedmiotu zamowienia.

2. Warunki serwisu gwarancyjnego:

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

2) termin naprawy - w ciqgu 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) jezeli w okresie gwarancyjnym b^da^ wi^cej niz 3 naprawy wtedy wykonawca wymieni {dostarczy)
nowe urzadzenia o parametrach zaoferowanych nie gorszych ba_dz lepszych, na state,

4) okres gwarancji ulega przedhjzeniu o czas napraw,
5) okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiace a na wymiany 6 miesi^cy, jednakze nie moze

zakoiiczyc si§ przed uptywem pierwotnego okresu gwarancji,
6) wszelkie naprawy beda_ odbywafy si? u Zamawiajacego, w przypadku koniecznosci napraw poza

siedziba^ Zamawiajacego - koszt transportu bedzie ponosil Wykonawca (Zamawiajacy nie moze
ponosic dodatkowych kosztow w zwia_zku z naprawami wadliwego urzadzenia).

§7
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie zostanie zapJacone 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 ptatnosci przyjmuje si? dat$ dyspozycji Zamawiajacego dokonania polecenia przelewu.

§8
Kary umowne

1. Za nieterminowa^ realizacj? zamowienia objejego umowa^ Wykonawca zaptaci 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.

2. Za niedotrzymanie gwarancji i warunkow serwisu gwarancyjnego, okreslonych w § 6, Wykonawca zaplaci
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 op6znia si? z wykonaniem umowy o
wi?cejniz14dni.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapteci Zamawiajacemu kar? umownav w wysokosci 25% calkowitej 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 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.pl
Agata Dziekoriska - tel.85 746 70 25 e-mail: a.dziekonska@pb.edu.pl

§10
Inne postanowienia

1. Zmiany postanowieh umowy wymagajeformy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz^ umowa, maje zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikaĵ ce z realizacji niniejszej umowy strony poddaja, pod rozstrzygnî cie
przez wlasciwy rzeczowo sa^d powszechny w Biatymstoku.

4. Umow^ sporzadzono w 3 jednobrzmiecych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego oraz 2 egz. dla
Wykonawcy.

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

Zaia.czniki do umowy:
Za^cznik Mr 1 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ/\CY

data, podpis data, podpis
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