
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

INS/NO/ZO-2/2018 Pulawy, 10.01.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
TIenek glinu prazony (AI2O3) - 24 000 kg 

1. ZAMAWIA3ACY 

Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedziby w Pulawach, Al. Tysiaclecia Pahstwa Polskiego 

13A, 24-110 Pulawy, wpisany do rejestru przedsi^biorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy 

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

S^dowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 98; REGON 000041619. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA 

Przedmiotem zamowienia jest dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg. 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zat^cznik nr 2 do zapytania ofertowego -

KARTA SPECYFIKAai SUROWCOWEJ. 

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

4. OCENA OFERT 

Zamawiaj^cy dokona oceny waznych ofert na podstawie kryterlum najnlzsza cena. 

5. INFORMAGE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

0 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 Zamawiajqcego (magazyn) wiasnym lub 

optaconym 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 tytutu Wykonawcom nie b^dq przystugiwaly 

zadne roszczenia wobec Zamawiajqcego. 

OfertQ nalezy przestac za posrednictwem poczty elektronicznej na adres 

anna.zawadzka@ins.Dulawv.pl w terminie do 15 stycznia br. do godz. 12:00. 

ZAtACZNIKI 
1) formuiarz ofertowy 
2) opis przedmiotu zamowienia 
3) wzor umowy 

Kierownlk DzialLkftqm.-Prawnego 

zup. 
mgrAnna Zawadzka 

Specjaljsta Dzialu Adm.-Prawnego 

24-110 PUtAWY 

al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 13A 

tel. 81 473 14 00 • fax 81 473 14 10 

e-mail: ins@ins.pulawy.pl 

www.ins.pulawy.pl 

REGON: 000041619 
NIP: 716-000-20-98 
Sfifi REIONOWY LUBUN-WSCHOD W LUBUNIE 
ZSIEDZIBAWSWIDNIKU 
VI WVDZIAt GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO RDESTRU S/:iDOWEGO 
NumerKRS: 0000113728 



Zal^cznik nr 1 

INS/NO/ZO-27/2017 

OFERTA 
do zapytania ofertowego 

WYKONAWCA 

Ja/My nizej podpisani 

Adres: 

NIP REGON 

adres e-mail: 

numer telefonu: 

osoby do kontaktu z Zamawiaj^cym 

sMadamy niniejsz^ oferty dotycz^c^ zapytania ofertowego: 

dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg 

CENA za 24 000 kg 

netto: zl 

VAT: zt 

Brutto: z\ 

slownie: 

Termin ptatnosci - 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 

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

2. ZOBOWIAZUJEI^Y SI^ dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny z KARTA SPECYFIKAai 
SUROWCOWEJ (za+^cznik nr 2 Zapytania ofertowego). 

3. ZOBOWI/\ZUJEMY Sl^ wykonac zamowienie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, 
4. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si^ z istotnymi postanowieniami umowy okreslonymi w Zapytaniu 

ofertowym, nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i 
zobowi^zujemy si^, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq 
oferty na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym. 

5. OSWIADCZAMY, ze odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, jest dostepny w 
formie elektronicznej pod adresem internetowym 

Piecz^c Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy 



Zal^cznik nr 2 

INS/NO/ZO-2/2018 

KARTA SPECYFIKACJI SUROWCOWEJ 

K S S-2 

Nazwa i wzor 

chemiczny 

surowca 

TIenek glinu prazony (AI2O3) 

Wymagane 

parametry 

Sktad chemiczny {dla materiatu wysuszone^ 

St^zenie AI2O3 [% wag.] 

10 w 105 °C) 

- nie mniej niz 99.0 

Straty prazenia w 1 000 "C [% wag.] - nie wi^cej niz 1.0 

St^zenie NajO [% wag.] - nie wiQcej niz 0.4 

St^zenie Fe203 [% wag.] - nie wi^cej niz 0.03 

St^zenie Si02 [% wag.] - nie wi^cej niz 0.02 

Catkowite st^zenie metali ci^zkich [% wag.] - nie wi^cej niz 0.02 

Wtasciwosci fizykochemiczne 

Wilgotnosc [% wag.] - nie wi^cej niz 1 

Udziat formy a-A^Os [% wag.) - min. 40, maks. 70 

Powierzchnia wtasciwa (metoda BET) [mVg ] - nie mniej niz 12 

Postac 

Drobnoziarnisty proszek barwy biatej pakowany w workach lub 

opakowaniach typu big-bag. 



Zaiqcznik nr 3 

INS/NO/ZO-2/2018 

UMOWA nr INS/NO/ZO-2/2018 

zapytanie ofertowe 
dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg 

zawarta w dniu 2017 r. w Pu+awach pomi^dzy Instytutem Nowych Syntez 

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

rejestru przedsi^biorcow prowadzonego przez S^d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie, z siedziby w 

Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 

98; REGON 000041619, ktory reprezentuje: 

Janusz Igras - p.o. Dyrektora INS 

zwany dalej „Zamawiaj^cy" 

a 

ktorq reprezentuje: 

zwany dalej „Wykonawc^" 

Umowa jest nast^pstwem przeprowadzenia zapytania ofertowego dostawa tienku glinu prazonego 

(AI2O3) w ilosci 24 000 kg, nr sprawy IN5/NO/ZO-2/2018. 

§ 1-
1. Przedmiotem umowy jest dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg. 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zaiqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego - KARTA 

SPECYFIKAai SUROWCOWEJ. 
2. Wykonawca zobowi^zuje si^ dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny z KART^ SPECYFIKAai 

SUROWCOWEJ Zamawiaj^cego. 

§2. 

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

umowy. 

2. Przedmiot zamowienia b^dzie dostarczany do magazynu, mieszczqcego si^ w siedzibie 

Zamawiajgcego, od poniedziaiku do piqtku w godzinach od 6:00 do 13:00. 

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

§3. 
1. Cena sprzedazy glinu prazonego za 24 000 kg wynosi: 

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 ci^gu 30 dni od otrzymania 
faktury. 



§5. 

Strony ograniczaja odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi w ten sposob, ze w przypadku dostarczenia przez 

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

24 godzin. W przeciwnym razie, Zamawiaj^cy uprawniony jest do odst^pienia od umowy. 

§ 6. 
1. Wykonawca zobowi^zany jest do zaplacenia Zamawiaj^cemu kary umownej za kazdy dzieh zwtoki w 

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

byt zobowiqzany dostarczyc. 

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

wadliwy. 

3. Odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu kary umownej nie wylqcza jego obowiqzku do naprawiania 

szkody na zasadach ogolnych. 

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastqpic za zgodq obu stron wyrazon^ na pismie, pod 

rygorem niewaznosci. 

S^dem w+asciwym miejscowo do rozstrzygania sporow mi^dzy 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 


