
, 
UNIWERSYTET SZCZECINSKI 
Al. Papieża Jana Pawła li 22a, 70-453 Szczecin 

tel. (+48 91) 444 11 72, tel./fax (+48 91) 444 11 74 

Szczecin , 22.08.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Szczeciński 

al. Papieża Jana Pawła li 22a 

70-453 Szczecin 

NIP: 851-020-80-05 

li. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oczyszczania wody 
(demineralizatora) dla Katedry Zoologii Ogólnej - 1 szt. 

2.Adres wykonania przedmiotu umowy : 

Uniwersytet Szczeciński , Wydział Biologii ,Katedra Zoologii Ogólnej , 71-415 Szczecin , 
ul. Wąska 13 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Aparat do oczyszczania wody (demineralizator) 1 szt. 
• Działanie na zasadzie odwróconej osmozy (RO) 
• Zaopatrzony w kolumnę ze złożem jonowymiennym 
• Zapewnia uzyskanie i magazynowanie wody II klasy czystości , o przewodnictwie 

<O,lµS/m 
• Wydajność min. 5 dm3 /h 
• Zasilanie zimną (<40 °C) wodą wodociągową o zmiennym ciśnieniu ( 1-4 bar) 
• Zainstalowane dwa punkty poboru wody: jeden do wody kl.II (po RO i kolumnie 

jonitowej), drugi do wody kl.III (po RO bez kolumny jonitowej) 
• Możliwość instalacj i dodatkowego punktu poboru wody - pierwszego stopnia 

czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 zaopatrzonego w kapsułę mikrofiltracyjną 

• Możliwość instalacj i sterylizatora UV. 
• Zaopatrzony w zestaw zapasowy modułów oczyszczających wodę, zawierający fil try 

wstępne przygotowujące wodę do RO, membrana RO, kolumny jonowymienne. 
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Montaż i uruchomienie przez Wykonawcę w miejscu docelowym 
Gwarancja min. 24 miesiące 

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

Ili. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2 .0ferta powinna być opatrzona pieczątką firmową , posiadać datę sporządzenia , zawierać 

adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana 
czytelnie przez Wykonawcę. 

3.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na 
warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna zawierać opis: "Dostawa aparatu do oczyszczania wody 
(demineralizatora ) dla Katedry Zoologii Ogólnej" 

1. Oferta powinna być przesłana w jednej z poniższych form: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy : 
sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl 

• faksem na nr: 91 444 11 04, 

• pocztą , kurierem lub dostarczona osobiście na adres Uniwersytet Szczeciński -
Sekretariat Kanclerza , 70-453 Szczecin Aleja Papieża Jana Pawła li 31, wraz z 
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
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działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące 
przed datą złożenia oferty. 

2.Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018 r. r. godz. 15.00 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę . 

2 . W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśn ień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VI. OCENA OFERT 
1 . Zamawiający stosuje przy wyborze oferty wyłączn ie kryterium najn iższej ceny. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie 
prawo wezwania do złożen ia oferty uzupełniającej . Cena w ofercie uzupełn iającej nie może 
być wyższa niż w ofercie pierwotnej. 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłoczn ie d rogą 

mailową , przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie 
poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. 

VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewazmenia postępowania w każdym 

terminie, bez konieczności podawania przyczyn. 

2 . Dodatkowych informacji udzielają: 

1. Pani mgr Iwona Gożdzik - Katedra Zoologii Ogólnej 
tel. 91 444 1622 lub 
mail : iwona.gozdzik@usz.edu.pl 

2. Pani mgr inż . Anna Kompowska - Katedra Zoologii Ogólnej 
tel. 91444161 7 
mail : anna.kompowska@usz.edu.pl 

3 . Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

• Załącznik nr 1 - formularz oferty 

• Załącznik nr 2 - projekt umowy 

{O W 1'"„ r 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawa aparatu do oczyszczania wody (demineralizatora ) 
dla Katedry Zoologii Ogólnej - 1 szt. 

(pełna nazwa ijjlkonawcy) 

(adres siedziby ijj!konawcy) 

załącznik numer 1 

REGON .. ... .. ....................... ........ ... ... ... ... ...... .. ....... ...... NIP ... ... .... ......... .. ... ... .... .. .. ........ ...... ...... . 

nr telefonu ........ .. .... .... ... ... ... ..... ...... ... . „ .. .......... nr fax u .. ......... .. .. ....... .. .... ..... .. .... ... .. .. .. .. ....... ... . . 

e-mail ..... ...... ...... ................................. ..... .. .... .. ..... ... .... ............... ... .. ..... .... ... .. ...... ... ...... .... .. ..... ... . 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2018 r. na dostawę aparatu do oczyszczania 

wody (demineralizatora ) dla Katedry Zoologii Ogólnej - 1 szt. 

składam(y) niniejszą ofertę : 

Nazwa/ typ urządzenia/producent/ 
ilość Wartość brutto 

1 
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słownie wartość brutto : ... „.„.„ .. „ .„.„ „ „ „ .„„.„. „.„ .„„„.„„ .„.„.„.„.„„„„.„.„.„.„.„ .„.„.„.„. „ .„„„„.„ •. • 

Udzielamy gwarancji na okres „.„„„„ •. „ „.„.„.„.„ .„„„ „.„„„.„„.„ .„.„.„.„„„.„„ .. „ „„„„.„.„ .. „„„„„„„ 

Zapewniamy serwis gwarancyjny/ pogwarancyjny * 

Ponadto oświadczam(y), że: 

• Oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia. 

• Akceptuję/akceptujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz zapisy projektu umowy 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wyżej wskazanego zapytania ofertowego i w 
przypadku, gdy moja/ nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuję 

się/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i termin ie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Ponadto wskazujemy osobę upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji umowy: 

(imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e - mail) 

Podpis(y) i pieczęć Wykonawcy 

Miejscowość i data 

*właściwe podkreśli ć 
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załącznik numer 2 

Umowa numer DZ 221/ ...... .... ./18 

zawarta w dniu ..................... 2018 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Szczecińskim 

z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła li 22a, 70-453 Szczecin 

NIP 8510208005, 

reprezentowanym przez: 

mgr inż. Andrzej Jakubowski - Kanclerza US 

przy kontrasygnacie Kwestora mgr Andrzej Kuciński 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a ................................................................................................ ....................................... . 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

zwane łącznie Stronami o następującej treści: 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4, punkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo 

zamówień publicznych" ( tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1579 ) ,oraz rozstrzygnięcia 

zapytania ofertowego z dnia 22.08.2018 r.. na dostawę aparatu do oczyszczania wody 

(demineralizatora ) dla Katedry Zoologii Ogólnej -1 szt. 
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§ 1 

Przedmiotem umowy jest zakup aparatu do oczyszczania wody ........................ .... szt. 1, zgodnie z 

zapytaniem ofertowym Zamawiającego z dnia 22.08.2018 r. oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik do umowy. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, zamontować i dokonać pierwszego 
uruchomienia przedmiotu umowy, o którym mowa w§ 1 na swój koszt i ryzyko w terminie do 
30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Adres dostawy: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii , Katedra Zoologii Ogólnej , 
71-415 Szczecin, ul. Wąska 13 

3. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 
Pani mgr Iwona Gożdzik tel. 91 444 1622 
Pani mgr inż. Anna Kompowska tel. 91 444 1617 
ze strony Wykonawcy jest: 

4. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo - odbiorczego 
podpisanego przez strony umowy. 

5. Gwarancja na sprzedany aparat do oczyszczania wody wynosi.. ................................................... . 

6. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny*. 

§3 

1. Strony ustalają cenę zakupu (wraz z dostawą/wniesieniem/montażem /pierwszym 

uruchomieniem) na kwotę ........................ brutto ( słownie.................. ) na podstawie oferty 

Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 14 dni po 

dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy oraz dostarczeniu faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Strony. 
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§4 

I. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne odpowiednio w wysokości: 
a. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia za 

każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
lub rękojmi - w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od 
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad, 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy- 20% wynagrodzenia, 

d. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - 20% wynagrodzenia. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę także wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§5 

1. Strony zgodnie wyłączają prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności 
istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji 
niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

§6 

1. Strony podają jako adres do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. 
Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. 
W przypadku zaniechania zawiadomienia pismo nadane na ostatni znany adres pocztowy uznaje 
się za dostarczone. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

Zamawiający Wykonawca 
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