
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

INS/NO/ZO-12/2018 Pu+awy, 16.03.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
WIAZACZ KOR 95+ I W - 1 000 szt. 

1. ZAMAWIAJACY 

Instytut Nowych Syntez Chemtcznych z siedzibq w Pulawach, Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 

13A, 24-110 Pulawy, wpisany do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez S^d Rejonowy 

Lublin-Wschod w Lublinie, z siedzibq w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 98; REGON 000041619. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAI^OWEINIA 

Przedmiotem zamowienia jest dostawa WI/\ZACZA KOR 95+lW w ilosci 1 000 szt. 

3. TERMIN REALIZAOI ZAMOWIENIA - 10 dni od dnia podpisania umowy. 

4. OCENA OFERT 

Zamawiajqcy dokona oceny waznych ofert na podstawie kryterium najnizsza cena. 

5. INFORMAaE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERPi' 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy zawiadomi Wykonawcow za posrednictwem 

poczty elektronicznej oraz zamiesci wyniki na swojej stronie internetowej znajduj^cej si^ pod 

adresem www.ins.pulawy.pl 

6. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZLEJ UMOWY 

• zaplata za przedmiot zamowienia obejmuje rowniez inne koszty, w tym koszt transportu i 

dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaj^cego (magazyn) wlasnym lub 

opiaconym transportem. 

7. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

1) Anna Zawadzka - sprawy formalne tel. 81 473 17 62 

2) Marcin Krukowski - sprawy merytoryczne tel. 81 473 14 27. 

8. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA 

1) Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post^powania bez podania przyczyny. 

2) Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru 

zadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytulu Wykonawcom nie b^dq przyslugiwaly 

zadne roszczenia wobec Zamawiaj^cego. 

Oferty nalezy przeslac za posrednictwem poczty elektronicznej na adres 

anna.zawadzka@ins.pulawv.pl w terminie do 20 marca br. do godz. 12:00. 

mgr Waldemar Waiver 
KlerownjkDziaKj Adm. - Prawnego 

ZAtACZNIKI 

1) formularz ofertowy 

2) wzor umowy 

24-110 PUtAWY REGON: 000041619 

NIP: 716-000-20-98 

SAD RBONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 

Z SIEDZIBA W SWIDNIKU 

VI WYDZIAt GOSPODARCZY 

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO 

Numer KRS: 0000113728 

X al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13A 
l|j tel. 81473 14 00 • fax 81473 14 10 
^ e-mail: ins@ins.pulawy.pl 

www.ins.pulawy.pl 



Zatqcznik nr 1 

INS/NO/ZO-12/2018 

OFERTA 

do zapytania ofertowego 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Putawy 

WYKONAWCA 

Ja/My nizej podpisani 

Adres: 

NIP REGON 

adres e-mail: 

numer telefonu: 

osoby do kontaktu z Zamawiaj^cym 

sMadamy niniejsz^ ofertq dotycz^c^ zapytania ofertowego 

WIAZACZ KOR 95+ I W - 1 000 szt. 

CENA za 1 000 szt. 

netto: zt 

VAT: zt 

Brutto: zl 

sbwnie: 

Termin p+atnosci - 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 

1. SKtADAMY OFERT^ na dostawy przedmiot zamowienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

2. ZOBOWIAZUJEMY SI^ wykonac zamowienie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 

3. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si^ z istotnymi postanowieniami umowy okreslonymi w Zapytaniu 

ofertowym, nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i 

zobowiqzujemy si^, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejsz^ 

oferty na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym. 

Piecz^c Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawidela Wykonawcy 



Zatqcznik nr 2 

INS/NO/ZO-12/2018 

UMOWA nr INS/NO/ZO-12/2018 
zapytanie ofertowe 

WIAZACZ KOR 95+ IW - 1 000 szt. 

zawarta w dniu 2018 r. w Pulawach pomi^dzy Instytutem Nowych Syntez 

Chemicznych z siedziby w Pulawach, Al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Pulawy, wpisany do 

rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie, z siedziby w 

Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 

98; REGON 000041619, ktory reprezentuje 

Stanislaw Jaworski - Dyrektor Techniczny, Prokurent 

Elzbieta Poplawska - Glowny Ksi^gowy, Prokurent 

zwani dalej „Zamawiaj^cy" 

a 

ktorq reprezentuje: 

zwany dalej „Wykonawc^" 

Umowa jest nast^pstwem przeprowadzenia zapytania ofertowego dostawa wi^zacza 

KOR 95+lW w ilosci 1 000 szt, nr sprawy INS/NO/ZO-12/2018. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wiqzacza KOR 95+ 1 W w ilosci 1 000 szt. 

§2. 

1. Wykonawca zobowi^zuje si^ dostarczyc przedmiot zamowienia terminie 10 dni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Przedmiot zamowienia b^dzie dostarczany do magazynu, mieszcz^cego si^ w sledzibie 

Zamawiaj^cego, od poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 6:00 do 13:00. 

3. Osob^ do kontaktow ze strony Zamawiajqcego jest Pan Jan Lipski, tel. 81 473 14 88. 

§3. 
1. Cena sprzedazy wi^zacza KOR 95+lW za 1 000 szt. : 

Netto zl 

VAT zl 

Brutto zl 

Slownie brutto: 

2. Zaplata za przedmiot zamowienia obejmuje tez inne koszty, w tym koszt transportu i dostawy 
przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaj^cego (magazyn) wlasnym lub opiaconym 
transportem. 

§ 4. 
Zamawiaj^cy dokona zaplaty za dostarczony przedmiot zamowienia w cl^gu 30 dni od otrzymania 
faktury. 



§ 5. 
Strony ograniczaj^ odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi w ten sposob, ze w przypadku dostarczenia przez 

Wykonawcy towaru wadliwego, Zamawiaj^cy obowi^zany jest wymienic towar w ci^gu 

24 godzin. W przeciwnym razie, Zamawiajqcy uprawniony jest do odstqpienia od umowy. 

§6. 

1. Wykonawca zobowi^zany jest do zaplacenia Zamawiaj^cemu kary umownej za kazdy dzieh zwioki w 

dostarczeniu towaru, w wysokosci 0,2% wartosci towaru za kazdy dzien zwioki, ktory wg umowy 

byl zobowi^zany dostarczyc. 

2. Wykonawca pozostaje w zwioce, jezeli nie dostarczyl towaru w terminie lub dostarczony towar jest 

wadliwy. 

3. Odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytuiu kary umownej nie wyt^cza jego obowi^zku do naprawianla 

szkody na zasadach ogolnych. 

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nast^pic za zgod^ obu stron wyrazonq na pismie, pod 

rygorem niewaznosci. 

§8. 

S^dem wlasciwym miejscowo do rozstrzygania sporow miedzy stronami jest S^d wlasciwy dla siedziby 

Zamawiaj^cego. 

§9. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny. 

§ 10. 

UmowQ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. 

Wykonawca Zamawiaj^cy 


