(nazwa jednostki organizacyjnej)
tel./fax 25 6312982

Zapytanie Ofertowe
Na ,, Dostawę mikrosita bębnowego,,
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Domanice
Domanice 52, 08-113 Domanice
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrosita bębnowego

Wymiary urządzenia i podłączenia: zgodnie z załączonym rys.
wymiarowym nr 3916-C
nia: D 250 mm
-pass wewnętrzny

tawowy urządzenia: 0,25 kW (400 V/50Hz/~3)
zbiornik filtra GRP
Bęben AISI 316L
Pokrywy filtra Plastik ABS
Panele filtracyjne (rama) PP
Tkanina filtracyjna PE
iem
Panel sterujący do pracy wewnątrz pomieszczenia
-1 szt
Standardowy system lokalnego sterowania pracą filtra bębnowego
zawierający Start / Stop bębna i systemu płukania poprzez czujnik
poziomu.
Starter i zabezpieczenia silnika pompy.

-2 bezpotencjałowe styki do pracy i alarmu.
-Wyjście do zaworu elektromagnetycznego.
- Przyłącze elektryczne z filtrem: długości kabla 5 m.
Klasa izolacji IP65. 3 x 400 V 50 Hz zgodnie z IEC jest standardem.
zamiennych dostarczanych wraz z
urządzeniem klientowi: 5 końcówek, 5 uszczelek, 2 nakrętki i 5 zatyczek.

3. Wymagana gwarancja 12 miesięcy od daty montażu lecz nie dłużej niż
16 miesięcy od daty dostawy
4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający
umowę.

podpisze

z Wykonawcą

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości
zamówienia podwykonawcom.
7. Przesłanki odrzucenia oferty – oferta wpłynęła po terminie
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
następujące wymagania:
- złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania
umowy
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na
adres: Urząd Gminy Domanice,
Domanice 52,
08-113 Domanice do dnia13.06.2016r do godz. 14;00
2.
Po ocenie ofert wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
zamieszczony na stronie bip. domanice.eu
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www bipdomanice.eu
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 Wykonawców za
pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem
bip.domanice.eu
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielane pod adresem email: d.szklarz@domanice.eu
IX. ZAŁĄCZNIKI
- wzór Formularza Oferty
- projekt umowy. Załącznik nr 2
- oświadczenie zał nr.3

Jerzy Zabłocki
/-/ Wójt Gminy Domanice

Zał.nr 3
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożone na podstawie art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
zamówienia do 30 000 EURO pn.: .

Ja (imię i nazwisko),
.........................................................................................................................
reprezentując

Wykonawcę

(nazwa

Wykonawcy)

..........................................................................
jako
–
upoważniony
na
...............................................................

piśmie

lub

wpisany

w

rejestrze

…………………………………………………………………………………………………
……..
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................
.....................................................
miejscowość, data

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

.

Załącznik nr 1
………………………………….
(dane Wykonawcy)
Formularz Oferty
My, niżej podpisani…………………………………
działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na………………………….………..składamy niniejszą
ofertę.
Oferujemy realizację zamówienia za cenę:
……………………………………………………………………………………..
brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………………
…..……....)
w tym
VAT:…………………..(słownie:…………………………………………………….………
……………………)
Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy następujących
gwarancji:……...........................
.......................................................................................................................................................
............
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania Ofertowego udostępnioną
przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie:
…………………………………………tel.…………………………,
email………………………..................
3. Oferta zawiera /nie zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania
ofert.
5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w
Zapytaniu ofertowym.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Ofertę niniejszą składamy na …….. kolejno ponumerowanych stronach.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)…………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………..
…………………..,dn.………………………
……………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

.

UMOW NA DOSTAWY
Umowa została zawarta w Domanicach, dnia ..........................., pomiędzy:
Gminą Domanice reprezentowaną przez:
1. Jerzego Zabłockiego - Wójta Gminy Domanice
2. Beatę Rombel
- Skarbnik Gminy Domanice
zwaną dalej Zamawiającym,
a
.......................
reprezentowanym przez:
.......................
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania na dostawę fabrycznie nowego mikrosita bębnowego prowadzonego w
formie zapytania ofertowego ( zamówienie do 30 000 EURO) Strony oświadczają, co
następuje:
§1
1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa fabrycznie nowego MIKROSITA
BĘBNOWEGO ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ
RYSUNKIEM , stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy.
2.Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia.................,
która stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
3.Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt odpowiada wszystkim cechom określonym
w ofercie, która stanowi załącznik do umowy oraz jest fabrycznie nowy.
4.Wykonawca oświadcza, ze jest właścicielem wyżej wymienionych urządzeń, posiada
prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, ze urządzenia nie są dotknięte żadna wada
fizyczną, a także wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz
Zamawiającego następujących świadczeń:
1)dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do
siedziby Zamawiającego urządzenia wraz z wyposażeniem oraz wymaganymi
dokumentami,
2) rozładunku urządzeń ze środka transportu
5)zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również
obsługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym na warunkach określonych w
niniejszej umowie;
6.Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) deklarację zgodności WE;
2) instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia;
3) listę części zamiennych;
oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń
zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.
Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu wymaga
pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być
sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

§2

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie od daty montażu lecz nie
dłużej niż 16 miesięcy od daty dostawy .
2. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i
na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzenia, t.j. do bezpłatnej naprawy lub
wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części,
które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na
skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności,
wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia
wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
3. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane
będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów,
transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne
koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady
obciążają Dostawcy.
4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania
wad urządzenia - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu
3 dni od daty
doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu
na numer ................. lub poczty elektronicznej na adres: .......@......... .
5. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 6 dni od
od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę
wyższą. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia
wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie,
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek
Wykonawcy, co do zasad korzystania z urządzenia.
6. Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 10
lat od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3
ust.1umowy, w zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający
nie ma obowiązku korzystania obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.
7. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony
mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie
Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą
osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać
będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko
Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu
całości kosztów wykonania ekspertyzy.
8. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy
od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§3
1.Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie 3 miesięcy od
daty zawarcia umowy
2.Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązań zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie
dostarczenia i montażu urządzenia z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem
3. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego
nastąpi z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń
§4

1.Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto
………………… (słownie: ……………………………………..).
2.Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ……………….. PLN.
3.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4.Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzającego
dokonanie dostawy i jej zgodność z ofertą
5.Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6.W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki
b)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
§8
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§9
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następującym zakresie: wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany
stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy.Zmiany wymienione wyżej wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie
sporządzonego na piśmie aneksu podpisanego przez strony.
Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia
okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła
zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu
Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności
uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie
pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30dni, każda ze stron ma prawo do
rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku
zapłaty odszkodowania drugiej stronie.

§ 10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy KC
§ 12
Integralną część niniejszej Umowy stanowią oferta Wykonawcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający

Wykonawca

