Sękocin Stary, 14 listopada 2018 roku

Zapytanie ofertowe
Na dostawę obiektywu do mikroskopu stereoskopowego SteREO Discovery V8 firmy Zeiss
(modernizacja mikroskopu) dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci
Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)
w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”
finansowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki”

I.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest obiektyw do mikroskopu stereoskopowego SteREO Discovery V8 firmy
Zeiss (zakup i dostawa) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania:
1. Obiektyw Achromat S 1.5x FWD 28 mm firmy Zeiss do SteREO Discovery V8 [1 szt.],

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
IV.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać wycenę podaną w PLN netto i brutto.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
G.Tarwacki@ibles.waw.pl, DW I.Sondej@ibles.waw.pl do dnia 27.11.2018 roku do godziny
09:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych.
3. Zamawiający zastrzega sobie nie rozpatrywanie ofert złożonych po terminie.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty bez podawania przyczyny, w przypadku
gdy będzie ona odbiegać od wymogów niniejszego zapytania ofertowego, bądź nie będzie złożona
na odpowiednim formularzu lub też nie zostaną spełnione wszystkie warunki.

VI.

OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej w formie oficjalnego zamówienia wystosowanego przez Zamawiającego.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Po realizacji zamówienia wymagana jest faktura VAT i na jej podstawie Zamawiający dokona
płatności przelewem na konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
Dodatkowych informacji udziela: G. Tarwacki pod numerem telefonu 22 71 50 556 oraz adresem
email: G.Tarwacki@ibles.waw.pl
IX.

ZAŁĄCZNIKI:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
Wzór Formularza ofertowego - Załącznik nr 2
Istotne postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
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Załącznik Nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
A. Obiektyw do mikroskopu stereoskopowego firmy Zeiss SteREO Discovery V8, ilość 1 sztuka,
Lp. Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne mikroskopu stereoskopowego

1.

Zastosowanie

Obiektyw do mikroskopu stereoskopowego SteREO Discovery V8 do pracy laboratoryjnej

2

Obiektyw

Obiektyw Achromat S 1.5x FWD 28 mm o numerze 435228-9901-000
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Załącznik nr 2
……………………………………
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Do
Instytutu Badawczego Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia …………..………….. roku, dotyczącego obiektywu Achromat S 1.5x
FWD 28 mm do mikroskopu stereoskopowego firmy Zeiss SteREO Discovery V8 (zakup i dostawa) zgodnie
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
Ja/my niżej podpisani:
………………………………………..
………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Nazwa i siedziba Wykonawcy

NIP………..…………..……..….., REGON…………….…………………….……..,
tel. ……………….…….……………… email……………………………………………
1. Składam/y ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie określonym przez IBL
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawartym w zapytaniu
ofertowym, które otrzymaliśmy w dniu ……………………. i uznajemy się związanymi określonymi tam
zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
3. Oświadczam/y, że:
1) Posiadam/y stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3) Dysponuję/my potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia.
4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5) Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.
4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Netto:………………….słownie……………………………………….……………………
VAT:………………….. słownie ………………………………………………....………..
Brutto:………………….słownie……………………………………….………………….
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Wykaz cen za poszczególny sprzęt1:

Przedmiot
zamówienia

Ilość

Wartość
netto zł
Jednostkowa
cena netto

Podatek VAT
Stawka
podatku

kol.2 x kol.3
1

2

3

Wartość podatku
kol.4 x kol.5

4

5

Wartość
brutto zł

kol.4 + kol.6

6

7

RAZEM

…………………………………………………..
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji

……………..……… dnia ……………………

1

W przypadku większej ilości pozycji prosimy o dodanie kolejnych wierszy tabeli
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Załącznik Nr 3
Istotne Postanowienia Umowy
na dostawę obiektywu Achromat S 1.5x FWD 28 mm do mikroskopu stereoskopowego firmy Zeiss
SteREO Discovery V8 dla IBL,
Zawarta w dniu _______________ 2018 r.
pomiędzy:
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09200, reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Dyrektor IBL,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
obiektywu Achromat S 1.5x FWD 28 mm do mikroskopu stereoskopowego firmy Zeiss SteREO
Discovery V8
zgodnie z treścią i szczegółową specyfikacją techniczną ww. sprzętu zawartą w złożonej przez
Wykonawcę ofercie z dnia __________________, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu profesjonalną dostawę, przy zachowaniu maksimum staranności
i fachowości we wszystkich czynnościach związanych dostarczeniem sprzętu do siedziby
Zamawiającego.
3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej
właściwej jednostki dostarczonych sprzętów.
§2
Wartość umowy
1. Wartość Umowy wynosi
________________________________________ brutto (słownie:
_________________________________________________________ zł) w tym wartość podatku od
towarów i usług VAT wynosi ________________________________________ zł (słownie:
___________________________________________________________ zł) z uwzględnieniem
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wartości sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy wynoszącej ____________ brutto
(słownie: ________________________________________________).
2. Do faktury Wykonawca dołączy wykaz sprzętu wraz z wartościami poszczególnych części
zamówienia stosownie do treści załącznika nr 1.
3. Wykonawca w ramach wartości Umowy przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa związane z
licencjami na oprogramowanie w ten sposób, aby Zamawiający mógł w pełni i bez żadnych ograniczeń
korzystać z takiego oprogramowania.
§3
Termin wykonania umowy
1.

2.

3.

Strony zgodnie ustalają następujący termin wykonania Umowy: Wykonawca dostarczy sprzęt oraz
wszystkie akcesoria stanowiące Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1, na własny koszt
do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony przez Strony Protokołem Odbioru, podpisanym
przez obie Strony (załącznik nr 2 do Umowy). Protokół musi zawierać co najmniej opis przedmiotu
dostawy, jego cechy identyfikacyjne (np. numer seryjny), miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy
osób upoważnionych ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli okaże się, że sprzęt stanowiący
Przedmiot Umowy ma wady lub w jakikolwiek sposób nie jest zgodny z Umową. Odmowa
podpisania protokołu z ww. przyczyn będzie równoznaczna z niewykonaniem przez Wykonawcę
Umowy w terminie z przyczyn od niego zależnych i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar
umownych jak również odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia dokonania dostawy sprzętu stanowiącego Przedmiot umowy w sposób
niezgodny z § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca w terminie 7 dni zrealizuje kompleksową
dostawę sprzętu stanowiącego Przedmiot niniejszej umowy, zgodną z postanowieniami niniejszej
Umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
§4
Warunki dostawy i sposób realizacji umowy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy opisany w §1, pkt. 1 oraz w załączniku nr 1 do siedziby
Zamawiającego.
2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół
odbioru bezpośrednio po dokonaniu dostawy (załącznik nr 2 do Umowy).
4. Za dzień wydania przedmiotu umowy przez Zamawiającego uważa się dzień, w którym sprzęt został
dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

§5
Odbiór sprzętu
1.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie procedury odbioru sprzętu w miejscu
dostawy w siedzibie Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie przeprowadzona w dniu dostawy
sprzętu i będzie polegała na upewnieniu się, że sprzęt został dostarczony w określonej w Zapytaniu
ofertowym liczbie sztuk i bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Z procedury odbioru zostanie
sporządzony protokół odbioru.
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2.

3.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 1 Zamawiający może odmówić dokonania
odbioru całości lub uszkodzonej części sprzętów. W takiej sytuacji nie sporządza się protokołu
odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie
ze wskazaniem zastrzeżeń co do dostarczonego sprzętu. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin na dostawę sprzętów wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie
uważane za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.
Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§6
Warunki płatności
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem w terminie 14 dni liczonym od
daty dokonania odbioru ostatecznego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę umowy jest podpisanie przez
Zamawiającego Protokołu odbioru (załącznik nr 2 do Umowy).
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.
§7
Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne
sprzętu w rozumieniu art. 556 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność któregokolwiek z
dostarczonych sprzętów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również za ewentualne roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i
przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawca podejmie na swój własny koszt działania prawne związane z ewentualnymi roszczeniami
osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących
sprzętów, będącymi wynikiem wprowadzenia sprzętów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich będącego
wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia sprzętów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich
związanych z tym roszczeń, a w szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez
niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny, poniesione koszty zakupu i inne podobne
płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe.
6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca udostępni Zamawiającemu karty
gwarancyjne przedmiotu umowy.
§8
Kary umowne
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1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej:
1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto Umowy określonej w
§ 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym
miała być dokonana dostawa,
2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 2% wartości Umowy brutto określonej w §2 ust. 1 Umowy,
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę.
§9
Warunki gwarancji i rękojmi
1. Na poprawne funkcjonowanie wykonanych i dostarczonych usług sprzętu i oprogramowania,
Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji świadczonej w miejscu instalacji sprzętu oraz zapewni w
okresie gwarancji serwis gwarancyjny w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.
2. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na
13 miesięcy, tzn. o 1 miesiąc ponad okres gwarancji.
3. Gwarancja obejmować będzie usuwanie ujawnionych po odbiorze wad i/lub usterek przedmiotu
umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w
uzasadnionych przypadkach w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego jest niemożliwa.
5. W przypadku gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie przekraczać 5 dni roboczych Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić w tym czasie sprzęt zastępczy o równoważnych
cechach użytkowych. W przypadku niedostarczenia sprzętu zamiennego, Zamawiający może wynająć
sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wszelkie wady i usterki związane z funkcjonowaniem przedmiotu umowy zgłaszane będą Wykonawcy
telefonicznie
pod
numerem
…………………………………………,
faksem
……………………………………. lub e-mailem …………………………………………… w dni
robocze w godzinach 8:00 – 15:00.
7. Czas reakcji serwisu rozumiany jako kontakt ze zgłaszającym wraz z podjęciem działań
diagnostycznych w miejscu instalacji produktu objętego gwarancją musi nastąpić do końca następnego
dnia roboczego od chwili zgłoszenia.
8. W przypadku braku reakcji serwisu w czasie określonym w §5, pkt. 7 Zamawiający ma prawo usunąć
awarię na koszt Wykonawcy, informując Wykonawcę o podjętej decyzji mailowo na adres
……………………………………
9. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w zakresie usuwania awarii sprzętu, także poprzez wymianę
wadliwego, uszkodzonego sprzętu lub podzespołów tego sprzętu;
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności, tj. realizacji usunięcia usterki, awarii.
11. Usługi wykonane w ramach gwarancji zostaną realizowane przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników Wykonawcy.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla
siedziby Zamawiającego.
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4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
5. Lista załączników:
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną sprzętu,
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………….

WYKONAWCA

……………………………………….
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PROTOKÓŁ ODBIORU
Sporządzony w dniu ……….2018r. w Sękocinie Starym
Numer Zapytania
ofertowego
Numer zlecenia
Zamówienie zostało wykonane zgodnie ze zleceniem z dnia ……………….zawartym pomiędzy
Instytutem Badawczym Leśnictwa
a
………………………………………………………………..,
……………………………………………………………
…………………………………………………….
1. Przedmiot odbioru/zakres wykonania dzieła: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Przedmiot odbioru przedstawiono w postaci: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Odbioru dokonali w imieniu: SKŁAD KOMISJI
Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego

3. Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze:
…………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia Faktury VAT.
4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Podpisy:
Ze strony Wykonawcy

Ze strony Zamawiającego
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