
ZaN4czniknr 1

CRZP/PO lENlfutr7

e-mail

(nantta i adres Wykonawcy)

Zamawiaj1cyz
Instytut Przemyslu Organicznego

ul. Annopol6
03-236 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
Na podstawie zapytania ofertowego podejmujg sig wykonania przedmiotu zam6wienia
zgodnie z dobrq praktyk4, wiedz4, obowi4zuj4cymiprzepisami oraz nale?ytq staranno$ci4 i
skladam ofertg na dostawg wraz z ustawieniem , instalacj4, uruchomieniem orM
przeszkoleniem pracownik6w:

Komory klimatycznej do badaf w zakresie oceny wlaSciwoSci antyelektrostatycznych
material6w i wyrob6wo o objgtoSci komorly wewngtrznej nie mniejszej niZ 1000 dm3 - 1

szt. Specyfi kacj 9 przed miotu zam 6wienia stanow i ZaN1cznik A do zapytania.

Oferuj emy wykbnanie zam6wienia za :

Warto66 komory netto . .....21.

VAT. zl
WartoS6 komory brutto. ........21

1. OSwiadczamy,2e cena podana powyzej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu

zam6wienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiajqcy w zwiqzku z

rcalizaq4 przedmiotowego zam6wienia.

2. Zobowiqzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakoriczenia realizacji
zam6wienia w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

3. Oswiadczamy, 2e zapoznali!;my sig z przedmiotem zam6wienia i nie wnosimy
jakichkolwiek zastrzeheh do mo2liwoSci jego realizacji oraz zobowi4zujemy sig do

wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez

Zarnawiajqcego, okreSlonymi w opisie przedmiotu zam6wienia .

4. OSwiadczam, 2a spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu, odpowiadaj4ce
przedmiotowi zam6wienia:

posiadamy odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzeniadzialalnofici
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w;

jesteSmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania
zam6wienia;

dysponuj emy odpowiednimi zdolnoSciami technicznymi lub zawodowymi.
5. OSwiadczarry, 2e zdobyliSmy wszelkie informacje, kt6re byly potrzebne do

przygotowania oferty oraz, 2e wyceniliSmy wszystkie elementy niezbgdne do



prawidtrowego wykonania umowy oraz 2e zapoznali1my sig ze wzorem umowy w
niniejszym postgpowaniu, akceptujemy powyZsze dokumenty, nie wnosimy do nich

zastrzehei, a takhe przyj muj emy warunki tam zaw afie.
6. Oferujemy serwis gwarancyjny na okres 24 miesigcy.

7. Oferujemy reakcjg serwisu na zgN.oszenie telefoniczne - 24 godz. Przyjazd serwisu

maksymalnie w ci4gu 4 dni roboczych.

8. OSwiadczamy, 2e uwahamy sig za zwi4zanych ofert4 przez 30 dni od terminu skladania

ofert, wyznaczonego przez Zamawiajqcego.

9. W przypadkt przyznania nant zam6wienia zobowi4zujemy sig do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przezZarnawiaj4cego.

(miejscowoSt i data) (podpis oraz pieczqtka Wykonawcy)

Zalqcznikdo oferty :

Dokumentacj a techni czna ( karta katalo gowa), certyfi kat bezpieczeristwa.



UMOWA NR CRZP/IPO tr,NfiN7

zawarta w dniu ..... r. w Warszawie pomigdzy:

Instytutem Przemyslu Organiczn ego, 03 -23 6 Warszawa, ul. Annopol 6 zarejestrowanym w
Rejestrze Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem 000002L982,
NIP : 525-00-08-577, reprezentowanym przez;

l. dr inl. Krzysztof Bajdor - Dyrektor Instytutu

2. mgr Zofia Duszyriska - Gl6wna Ksiggowa

zw anym dalq rrZamawiaj 4cym'o
a

wpisanym do Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem
posiadaj4cym nr NIP:

reprezentowanym przez :

zw arrym dalej ooWykon awc4'o

o nastgpuj4cej treSci:

$1
PRZEDMIOT UMOWY

L. Przedmiotem umowy jest dostawa Komory klimatycznej do badafi w zakresie oceny

wlaSciwoSci antyelektrostatycznych material6w i wyrob6w, o objgtoSci komory
wewngtrznej nie mniejszej niz 1000 dm3 - | szt. Szczeg6lowy opis przedmiotu

zam6wienia stanowi Zalqcznik A do zapytania

2. Wykonawca nie jest upowaZniony do zawienrria um6w i zaciqgania zobowi4zah w
imieniu Zanawiaj qc e go .

$2
TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do 15 grudnia 2017 roku.
2. Odbi6r Przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokolem zdawczo-odbiorczym,

wystawionym przez Wykonawcg, podpisanym bez zastrzeheh przez strony Umowy, w
terminie nie dluZszym niL3 dni od daty odbioru przedmiotu umowy, okreslonej w ust.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Zamawifqcy Wznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie. Po usunigciu wad sporuqdza sig protok6l, o kt6rym mowa w
zdaniu poprzednim.

3. Uprawnienia z ty,ttilu ewentualnych wad i usterek Zamawiajqcy bgdzie realizowal po
protokolarnym odbiorze , na podstawie udzielonej gwarancji, co nie v,rylqcza uprawnieri
Zamawialqcego z gtulu rgkoj mi.



s3
WYNAGRODZENIE

t. Calkowita kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynosi: .... zl netlo
(slownie zlotych: ... zlotych 00/100), + VAT 23

Yo, CO WynoSi: zl brutto (slownie zlotych :

z ;;;;;;;;;,; ;; --"""",. ,:iilllYio"?"* nie podreg a waroryzacji zawiera w
sobie wszelkie naleZno5ci, jakich spodziewa sig uzyska6 Wykonawca w zwi1zku z
zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w szczeg6lnoSci koszty bezpo3rednie i
poSrednie, transportu, ubezpieczenia, naleLno3ci publicznoprawne etc.

3. Zaplatanast4pi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni.

4. Zamawiaj4cy ttpowalnia WykonawcA do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zanawialqcego.

5. NaleZnoSci za wykonanie przedmiotu umowy zostanqt uregulowane w formie przelev,ru z
konta bankowego Zamawiq1cego na konto bankowe Wykonawcy wymienione na
fakturze.

6. Strony postanawiaj q, 2e za termin zap\aty przyjmuje sig dzieri dokonania polecenia
zaplaty.

7. Do chwili dostawy przedmiotu umowy potwierdzonej podpisanym bez zastrzeheh ptzez
obie strony umowy protokolem odbioru, niebezpieczefstwo uszkodzenia i utraty rzeczy
lezy po stronie Wykonawcy.

8. Datg podpisaniabez zastrzeheh przez obie strony protokolu odbioru traktuje sig jako datq
dokonania dostawv.

$4
oB owrA zKr z AN4'AWIAJAC E G O

1. Zamawiqqcy zobowi4zuje sig do:

a) udostgpnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbgdnych do realizacji Umowy,
jak r6wnie2udzielania wyjaSnieri w tym zakresie,

b) wsp6ldzialania z Wykonawc4 w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji
Umowy, a w szczeg6lnoSci do uzgadniania z Wykonawcq rczwiqzah problem6w
pojawiaj4cych sig w trakcie realizaqi Umowy.

$s
oBowr4zKr wYKoNAwcY

1. Wykonawcazobowiqzuje sig, 2e w toku wykonywania Umowy bgdzie:

a) wykonywal swoje obowi4zki wynikaj4ce z Umowy z zachowaniem najwyZszej
starannoSci, a przedmiot Umowy bgdzie odpowiadal standardom wlaSciwym dla tego
rodzqu dostaw,

b) dbal o terminow4 realizaqq Umowy,

c) niezwlocznie informowal Zamawiaj4cego o wszystkich zagroheniach, kt6re mogQ
skutkowai niedotrzymaniem terminu wykonania dostawy.

2. Wykonawca wykona Umowg w oparciu o informacje dostarczone przez Zamawiajqcego
.Poszczeg6lne zadania mog4 by6 wykonane przez podwykonawc6w z zastrzeheniem,2e
za czynnoSci wykonane przez podwykonawcg Wykonawca ponosi peln4
odpowiedzialnoSi wobec Zamawiaj 1cego .

3. Na kazde Zqdanie Zamawiajqcego, Wykonawca obowiqzany jest do informowania o
aktualnym stanie prowadzony ch dziala,f-'.

4.



$6
KARY UMOWNE

L Wykonawca zaplaci Zanawialqcemu karg umown4 w przypadku:

a) odst4pienia od umowy przez Zamawiaj1cego wskutek okolicznoSci, kt6re 1e24 po
stronie Wykonawcy - w wysokoSci 5o/o caLkowitego wynagrodzenia umownego brutto
wg$3ust. 1,

b) op62nienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoSci 0,1 Vo v,rynagrodzenia
umownego brutto wg $ 3 ust. 1, zakahdy dzieh op62nienia w stosunku do termin6w
podanychw$2ust.1,

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umown4 w przypadku odst4pienia od umowy
przez Wykonawcg wskutek okolicznoSci, kt6re leLq po stronie Zamawiq4cego, w
wysoko$ci 5Yo calkowitego wynagrodzeniaumownego brutto wg $ 3 ust. 1.

3. Zastrzehenie bqdZ zaplata kar umownych nie v,ryLqcza prawa Zamawiajqcego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach o 96 lnych

$7
DOR4CZENIA

1. Przedstawicielem Zamawiajqcego odpowiedzialnym za wykonanie i realizacjg umowy
j est Marek tr-abanowski tel. 603 -3 00-63 6 email: labanowski@ipo.waw.pl

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie r rcalizacjg umowy jest
...... tel. .'.... email:

3. Strony niniejszej Umowy zobowiqzuj4 sig do niezv,rlocznego wzajemnego zawiadomienia
o zmianie adresu dla dorgczeri.

4. W przypadku zmiany swojego Przedstawiciela, Strona Umowy niezwlocznie zawiadomi
pisemnie o zmianie drug4 Strong.

$8
ZMIANY I U ZUPET,NIENIA UMOWY

1. Strony dopuszczaj4 mo2liwo36 zmiany i uzupelnienia postanowieri Umowy w przypadku
zgodnej decyzji Stron.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowieri Umor,rry lvymagaj4 formy pisemnej i bgd4
sporz1dzane w postaci podpisanychprzez obie strony aneks6w do umowy, pod rygorem
niewaznoSci.

$e
GWARANCJA

t. Wykonawcaudziela gwarancji jakoSci na komorg klimatyczn4 o kt6rej mowa w $ 1 ust. I
na okres 24 miesigcy,hcz1c od dnia odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa wszelkie koszty napraw.

3. Reakcja serwisu na zgNoszenie telefoniczne - 24 godz. Przyjazd serwisu maksymalnie w
ci4gu 4 dni roboczych.

4. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji,
zobowiqzqe sig bezplatnie dokonad stosownych napraw.

5. Do gwarancji stosuje sig przepisy kodeksu cywilnego dotycz4ce gwarancji, a do
Wykonawcy - przepisy dotyczqce gwaranta.



$10
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zadna ze Stron nie bgdzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie
swoich zobowiqzaft wynikaj4ce z powodu dzialaniasily wyZszej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umow4 mqq zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowi4zuj 4cego, a zv,ilaszcza przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory mog4ce powsta6 podczas realizacji Umowy Strony zobowi4zuj4 sig
rozstrzygat polubownie, a w przypadku braku mo2liwoSci osi4gnigcia porozumienia bgd4
r o zstr zy gane pr zez S 4d p owszechny wlaSciwy mi ej s c owo dla Zamawiaj 4ce go.

4. Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzernplarzach: po jednym egzernplarzu
dlakuhdej ze Stron

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

il*''###*'
Wa'55 74


