Łańcut, 04.11.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku - innowacyjne opakowania do
żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: 1 Rozwój MŚP
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej
zamówienia, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro netto, tj.
bez podatku od towarów i usług (Kurs euro przyjęty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowlności
wydatków
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz na
podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo
zamówień publicznych w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących
załącznik nr 1 do Uchwały nr 103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 14 października 2015 r. z późn. zm.
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1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN
Adres: Przemysłowa 7, 37-100 Łańcut
Telefon: 17 225 28 69
E-mail: techgraf@techgraf.pl
Adres strony internetowej: http://www.techgraf.pl
NIP: 8150000224
2.

SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o:
2.1. Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia.
2.2. Wykonawcy/oferencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczna, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamowienia, złożyła oferte lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
2.3. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Zakład Poligraficzny „Techgraf” Piotr
Teichman.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny produkcyjnej - tekturnicy
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis:
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 42000000-6 Maszyny przemysłowe,
42800000-4 Maszyny do produkcji papieru i tektury.
Rodzaj zamówienia: dostawa
Zakres zamówienia i umowy obejmuje w szczególności dostawę (w tym montaż i
instalację tekturnicy wraz ze szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego w
zakresie obsługi) jednej sztuki tekturnicy.
Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, przy czym zobowiązany jest
dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y)
producenta/ów, wskazując w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta,
numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne informacje, pozwalające
na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanej maszyny produkcyjnej oraz jej
parametrów z zapytaniem ofertowym.
Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12–miesięczną gwarancję na całość
przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z
nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawą, przeglądami i konserwacją
wynikającą z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu
użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta
lub uprawnienia.
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WARUNKI FINANSOWE:
- zaliczka w wysokości nie więcej niż 20% wypłacona po podpisaniu umowy;
- płatność po wysłaniu towaru nie więcej niż 70% dokonana na podstawie dokumentów
wysyłkowych wystawionych na wykonawcę w ciągu 14 dni od ich przedłożenia
Zamawiającemu;
- płatność po instalacji dostarczonej maszyny nie mniej niż 10%.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA:
Rodzaj: Tekturnica
Produkcja tekstury: falista 3 – i 5 – warstwowa.
Maksymalna szerokość wstęgi papieru: 1800 mm.
Maksymalna prędkość: 150m/min dla tektury 3-warstwowej (fala B, C) oraz 120 m/min. dla
fali E oraz tektury 5-warstwowej (fala BC, EC, EB).
Konfiguracja warstw: maksymalnie 5 warstw w konfiguracji EE, EB, EC, BC, BE, BB, CE,
CB, CE lub 3 warstwy E, B, C.
Dodatkowe opcje: Stacker - automatyczny moduł do odbioru arkuszy.
Wymiary urządzenia: maksymalnie 68 m długości oraz 8 m szerokości (ma to na celu
dopasowanie do wymiarów pomieszczenia o długości 71m).
Poszczególne elementy składowe:
Lp.
Nazwa
Liczba
sztuk
1.

Odwijaki do papieru z napędem elektryczno – hydraulicznym.

4

2.

Szyny transportowe długości 6 metrów do transportu papieru wraz z
wózkami napędzanymi ręcznie.

8

3.

4.

Sklejarka pojedyncza podciśnieniowa, zasilana parą z modułową
wymianą wałów ryflowych z zamontowanymi dwoma wałami
ryflowymi.
Dodatkowe wały ryflowe dla każdej fali - E,B,C (tak aby w
połączeniu z 2 modułami sklejarki umożliwiały wykonanie fali w
kombinacjach: EE, EB, EC, BC, BE, BB, CE, CB, CE.

2

4

5.

Nawilżacz wstęgi papieru typu "fluting" zasilany parą.

2

6.

Podgrzewacz wstęgi papieru pokryciowego zasilany parą.

2

7.

Pomost magazynujący tekturę.

1

8.
9.

Automatyczny układ kontrolowania naprężenia i prowadzenia
wstęgi z możliwościom ustawienia dolnej i górnej wartości
granicznej na ekranie dotykowym sterownika PLC.
Podgrzewacz potrójny zasilany parą dostosowany do produkcji
tektury trzywarstwowej.

1
1

10.

Sklejarka do tektury pięciowarstwowej.

1

11.

Dwusekcyjny stół suszący z dociskiem wałkowym zasilany parowo,
18 płyt w sekcji suszącej.

1
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12. Komplet pasów suszących (dolny i górny).
Układ napędu pasów suszących o mocy silnika głównego co
najmniej 55 kw.
Krajalnica wzdłużna ze zmotoryzowanym napędem narzędzi
14. roboczych i możliwością programowania ustawiania noży do
następnego zlecenia oraz pamięcią minimum 500 ustawień.
Przekrawacz poprzeczny elektryczny z możliwością programowania
15. automatycznego ustawiania noża na co najmniej 1 zmianę roboczą
naprzód oraz zapisywaniem co najmniej 1000 wymiarów w pamięci.
16. Układ odprowadzania kondensatu.
13.

1
1
1

1
1

17. Kuchnia kleju.

1

18. Komputerowy układ sterujący z wyświetlaczem (ekran dotykowy).
19. Stacker

1
1

DODATKOWE INFORMACJE:
Wszelka dokumentacja maszyny, m.in. instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa
powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim.
Do ceny ofertowej należy doliczyć dostawę i instalację maszyny w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego z
obsługi dostarczonej tekturnicy.
Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego, miejscowość: Łancut, powiat: łańcucki;
wjewództwo: podkarpackie, Rzeczpospolita Polska.
Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z
wymaganiami technicznymi i i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.
Oryginał zapytania ofertowego podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby
uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów
związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej w siedzibie
Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej (www. techgraf.pl) i może być
przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej - email.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Termin dostawy tekturnicy, jej montażu i uruchomienia wraz z przeszkoleniem
pracowników zamawiającego obsługi urządzenia – do 180 dni od dnia podpisania umowy.
4.2. Dostawa i prace montażowe mogą być realizowane od poniedziałku do piątku w godz. od
00
00
8
do 16 . Koszt transportu na miejsce wskazane przez Zamawiającego pokrywa
Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy lub wykonywania
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innych prac w innych godzinach, po wcześniejszym jego powiadomieniu i uzgodnieniu
terminów pomiędzy stronami.
4.3. Zamówienie uważane będzie za zrealizowane po zamontowaniu i uruchomieniu sprzętu i
podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez osoby upoważnione przez Wykonawcę
i Zamawiającego.
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowlności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w
stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie w
jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr
103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 października
2015 r.
5.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z
Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5.3. Z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub
których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w pkt 5. należy przedłożyć:
Lp.
1.

Wymagany dokument
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
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Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu
„Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości wobec wykonawcy:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony
w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Forma dokumentu: oryginał lub
z oryginałem.

kopia poświadczona

zgodność

za

6.2. Zamawiający będzie akceptował oświadczenie własne wykonawców składane w postaci
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie
dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
6.3. W przypadku gdy wykonawcy powołają się w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych
państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający
samodzielnie pobierze te dokumenty.
6.4. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.
6.5. Inne wymagane dokumenty:
Lp. Wymagany dokument
1.
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.
Opis techniczny ofertowanego urządzenia
Opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów, wskazujący
w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy,
charakterystykę produktu i inne istotne informacje)
3.
Pełnomocnictwo
przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych
do oferty np. umowy spółki (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) nie wynika
odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób
reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
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6.6. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lub pełnomocnictw albo jeżeli
złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym
przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub w przypadku, gdy
uzupełnione dokumenty i pełnomocnictwa nadal zawierają błędy oferta wykonawcy zostanie
odrzucona.
6.7. W przypadku dokumentów złożonych w formie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej przez
kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w
punkcie 6.1. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą
traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
6.9. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy oraz za zobowiązania wynikające z rękojmi i gwarancji.
6.10. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
ustanowią pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać
wykluczeniu o którym mowa w pkt 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy
regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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7.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 7.1.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał zapytania ofertowego, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zapytanie jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli
zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza je także na tej stronie.
7.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w
języku polskim.
7.7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.8. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie
może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Teichman.
8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100) . Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millenium w nr
24 1160 2202 0000 0000 4194 6761 – pieniądze muszą znajdować się na koncie
Zamawiającego do dnia 05.12.2016 do godz. 9:00, tytuł przelewu „Dostawa jednej
sztuki tekturnicy”
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
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d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
8.3 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
8.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8.6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.7 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.8 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w pkt 6.8 i następnych.
W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach
powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.
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10.3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.4. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.5. Należy ponumerować wszystkie strony i spiąć ofertę w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek kartki.
10.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów.
Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej
przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż będą one zawierać wszystkie żądane przez
Zamawiającego informacje.
10.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
10.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę.
10.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę jednej sztuki tekturnicy”. NIE
OTWIERAĆ przed 05.12.2016 godz. 9:10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę
i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np.
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
10.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.10
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te
informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie
charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona
informacja:
a. ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
10.13. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących swojej nazwy i adresu, ceny oraz
informacji dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert.
10.14. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
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11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Przemysłowa 7, 35-100 Łańcut do
dnia 05.12.2016r. do godz. 9:00.
11.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę bez otwierania.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2016r. o godz. 9:10, w siedzibie Zamawiającego, ul.
Przemysłowa 7, 35-100 Łańcut.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o ilości złożonych ofert, nazwy
(firmy) oraz adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące
pozostałych kryteriów oceny ofert.
11.7. Wykonawcy mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem
konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
12.2. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość
przedmiotu zamówienia.
12.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
12.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
12.5. Zamawiający doliczy do ceny oferty również cło.
12.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej
(złoty polski). Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach EURO. W przypadku
podania ceny w Euro (EUR) Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokonana
przeliczenia ceny w Euro (EUR) na złote polskie PLN według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
12.7. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisu § 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług ( Dz. U. z 2008r nr 212 poz. 1337) Cenę oferty
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zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
12.8. Podmiot zagraniczny w formularzu cenowym wpisuje tylko cenę netto.
12.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę nastepujące kryteria:
Cena – 60 pkt
Serwis – 20 pkt
Gwarancja – 20 pkt
13.2. Opis kryteriów oceny:
Cena:
Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:
Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu/cena netto badanej oferty) x 60 Pkt
Serwis:
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z
zaproponowanym przez nich terminem usunięcia podstawowych usterek. Punkty będą
przyznawane za wykonanie działań serwisowych w terminie:
Do 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 20 pkt,
Do 96 godzin od dnia zgłoszenia usterki - 10 pkt,
Do 168 godzin od dnia zgoszenia usterki - 5 pkt.
Powyżej 168 godzin – 0 pkt
UWAGA!
Za niezrealizowanie usługi w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone
w istotnych postanowieniach umowy.
Gwarancja:
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z
zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą
przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
Powyżej 30 miesięcy – 20 pkt,
Do 30 miesięcy – 15 pkt,
Do 24 miesięcy – 10 pkt,
Do 18 miesięcy – 5 pkt.
UWAGA!
Gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy.
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13.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
14.1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.
14.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
14.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
14.5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:
a. nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
uzyskanie dofinansowania na realizację zamówienia z budżetu Unii Europejskiej;
e. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane;
f. jeżeli wykonawca/wykonawcy biorący udział w postępowaniu wpłynęli na jego
wyniki w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowlności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 10
kwietnia 2015 r. wydanymi przez Ministerstowo Infrastruktury i Rozwoju oraz
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się
ustawy prawo zamówień publicznych.
14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

oferty

Zamawiający

zawiadomi

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,
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c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie.
14.7. Ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.techgraf.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
do unieważnienia postępowania o których mowa w pkt 14.5.
15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
15.1. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu
oferty, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy i w przypadku
wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego
warunkach.
15.2. Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące:
I). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 1 sztukę tekturnicy o parametrach szczegółowo
opisanych w zapytaniu ofertowym z dnia 04.11.2016r.
II). Przedmiot umowy obejmuje m.in.: dostawę, montaż i instalację tekturnicy wraz ze
szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi.
III). Wartość przedmiotu umowy obejmuje koszty towaru, opakowania, ubezpieczenia, cło oraz
koszty transportu, montażu, instalacji, uruchomienia i przeszkolenia pracowników
Zamawiającego z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
IV). Wykonawca oświadcza, że towar stanowiący przedmiot zamówienia jest kompletny i po
zamontowaniu lub po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez
żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
V). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w
języku polskim lub angielskim, dokumenty gwarancyjne dostarczonego towaru oraz paszport
techniczny urządzenia w którym winien znajdować się wpis o zainstalowaniu urządzenia do
jego użytkowania, jak również, że urządzenie jest sprawne.
VI). Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: do 180 dni od daty podpisania umowy, przy czym realizację
zamówienia Zamawiający rozumie jako dostawę, montaż, instalację i uruchomienie urządzenia,
przeszkolenie w zakresie obsługi, podpisanie protokołu odbioru.
VII). Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, będącego przedmiotem zamówienia, jakie
jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie
transportu do siedziby Zamawiającego.
VIII). Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne,
a w przypadku braku takich norm, wszelakie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące
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warunków transportu do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w
miejscu dostawy.
IX). Instalacja i montaż urządzenia nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż
180 dni od daty zawarcia umowy.
X). W czasie instalacji i uruchomienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne
przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie eksploatacji urządzenia.
XI). Zamawiający dokona odbioru wykonania umowy po zainstalowaniu, montażu i
uruchomieniu urządzenia. Z odbioru sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie
strony.
XII). W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z
powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekaże
Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towaru.
Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie uważane za dokonanie odbioru towarów bez
zastrzeżeń.
XIII). Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
dostarczonego urządzenia.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej zawartej w zapytaniu ofertowym
z dnia 04.11.2016r.
XIV). Przedmiot zamówienia ma zostać objęty okresem gwarancji nie krótszym niż 12
miesięcy, przy czym minimalne warunki gwarancji muszą odpowiadać warunkom określonym
w ww. zapytaniu ofertowym.
XV). Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości umowy – ceny oferty,
b) w przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,
c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze – tj.
zastrzeżeń co do jakości dostarczonego towaru, niezgodności z zapytaniem ofertowym oraz
złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od
wad w terminie 3 dni od zawiadomienia (złożenia reklamacji), pod rygorem nie uiszczenia
zapłaty za towar,
d) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego towaru
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wartości
zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w
punkcje c,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
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XVI). Strony ustalają następujące warunki gwarancji:
1 Gwarancja udzielona jest przez okres ….. miesięcy od dnia sporządzenia protokołu
przekazania towaru tj. dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli
Zamawiającego. W ramach gwarancji odbywać się będą ………. bezpłatne przeglądy.
2 Protokół przekazania towaru zostanie sporządzony w dniu zakończenia montażu i instalacji
przedmiotu umowy oraz ukończeniu przeszkolenia o którym mowa powyżej i podpisania
przez upoważnionych przedstawicieli stron.
3 Gwarancja obejmuje wszystkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczanego towaru.
4 Czas reakcji serwisu technicznego wynosi....... godz. (maksymalnie ???). W przypadku, gdy
termin naprawy gwarancyjnej przekroczy 5 dni, Wykonawca zapewni Zamawiającemu
urządzenie zastępcze.
5 Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ujawnione w okresie gwarancji wady przez
dokonanie naprawy urządzenia lub wymianę uszkodzonego elementu.
6 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast
urządzenia wadliwego urządzenie wolne od wad, albo dokona istotnych napraw urządzenia,
objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia
wolnego od wad lub zwrócenia urządzenia naprawionego.
7 Jeżeli Wykonawca wymieni część urządzenia stanowiącego przedmiot umowy termin
gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do rzeczy wymienionej.
8 Kontakt (Nazwisko, nr telefonu, fax) pod który można zgłaszać awarie.
9 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik ....... do umowy.
XVII). Koszty serwisów, przeglądów i napraw w trakcie trwania gwarancji ponoszone będą
przez Wykonawcę, przez pozostały okres trwania umowy wymienione koszty ponoszone będą
przez Zamawiającego.
XVIII). Odpowiedzialność za wady fizyczne towaru w pełni obciąża Wykonawcę.
XIX). W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji.
XX). Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą
przetargową w wysokości: …………………………. zł.
- zaliczka w wysokości nie więcej niż 20% wypłacona po podpisaniu umowy;
- płatność po wysłaniu towaru nie więcej niż 70% dokonana na podstawie dokumentów
wysyłkowych wystawionych na wykonawcę w ciągu 14 dni od ich przedłożenia
Zamawiającemu;
- płatność po instalacji dostarczonej maszyny nie mniej niż 10%.
XXI). Zamawiający dokona opłaty wstępnej jako zaliczki stanowiącej nie więcej niż 20%
wartości przedmiotu zamówienia tj. kwotę brutto ……………. zł i całości podatku VAT po
zawarciu umowy.
XXII). W razie dokonania przelewu zapłata następuje w dniu obciążenia konta bankowego
Zamawiającego.
XXIII). W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Strona 16 z 17

Zapytanie ofertowe
Dostawa jednej sztuki tekturnicy.

XXIV). Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony
zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.
XXV). W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
16. POZOSTAŁE INFORMACJE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie Wytyczne
w zakresie kwalifikowlności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. wydanymi przez Ministerstowo Infrastruktury i Rozwoju oraz
Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze
środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w
zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr
103/2271/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 października
2015r.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1.

Wzór formularza oferty.

2.

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
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