
 
 

 
                                                        Rzeszów 06.07.2012 
 
 

P.H. „ELMAT” SP. Z O.O. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ZAMÓWIENIA  

 

Na dostawę urządzeń laboratoryjnych: 
 

Maszyna polerska wraz z kompletem uchwytów polerskich 
 

TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ : do 10.08.2012R. 

 

SPECYFIKACJA ZAWIERA : 

Rozdział I:        INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

Rozdział II:  INFORMACJE OGÓLNE  

Rozdział III:  INSTRUKCJA DLA DOSTAWCÓW  

Rozdział IV:  PROJEKT UMOWY  

Rozdział V:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

- zostało opracowane przez: 

Rafał Kalisz 

- zostało zatwierdzone przez 

Jan Kalisz 

 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 
35-205 Rzeszów 
 
NIP:  813-03-36-808 
REGON: 690216613 
KRS: 0000113958 
Akta Spółki prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
godziny urzędowania: 7-15 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 



 

 2 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
 

 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwany  dalej  „  ZAMAWIAJĄCYM"  rozpoczyna 

postępowanie o udzielenie zamówienia  – KONKURS OFERT,  w trybie zapytanie o cenę na  zakup 

maszyny polerskiej wraz z uchwytami w. według specyfikacji określonej w ROZDZIALE V: 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, 

 

1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.08.2012  od dnia podpisania umowy, 
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych, 
3. Nie przewiduje się wnoszenia wadium, 
4. ZAMAWIAJĄCY informuje, że:  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

ZAMAWIAJĄCY i DOSTAWCA przekazują faxem lub drogą elektroniczną, przy czym 
DOSTAWCA obowiązany jest  każdorazowo   niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej fakt 
ich otrzymania. 

 
 
III.  INSTRUKCJA DLA DOSTAWCÓW 

 

1. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

DOSTAWCA może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, sam lub jako 
reprezentant spółki. W razie niezachowania ww. warunku, ZAMAWIAJACY zobowiązany jest do 
odrzucenia ofert. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz w języku 
polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
DOSTAWCA poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w siedzibie 
ZAMAWIAJĄCEGO.  
 
Informacje o Oferentach dostarczone w czasie trwania procedury wyboru jak i wszelkie 
informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego uważa się za POUFNE i nie mogą być 
rozpowszechniane bez zgody stron, 
 
DOSTAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
2. PROCES WYBORU OFERTY:   
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, częściowego 
wyboru oferty, odstąpienia w części lub całości od procedury wyboru oferenta, unieważnienia 
przetargu, uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez  podania przyczyny i bez konsekwencji 
prawnych i finansowych z tego wynikających. 
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3. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:   

CENA (100%) 

Każdy z dostawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

  

4. ZASTRZEŻENIA:   

P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z 
wybranym Oferentami. Wybór najkorzystniejszej z ofert nie wyklucza prowadzenia przez P.H. 
„ELMAT” Sp. z o.o. dalszych negocjacji dotyczących warunków Umowy.  

 
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

Cena powinna: 
a. zawierać podatek VAT, 
b. być określona maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku, 
 
 
6. OKRES ZWIĄZANIA DOSTAWCY OFERTĄ: 

nie dłużej niż 30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

7. SKŁADANIE OFERT- nie później niż do 20.07.2012 ROKU  

a. Oferty należy składać na adres korespondencyjny Zamawiającego: 

P.H. ELMAT Sp. z o.o. O/Rogoźnica 
Centrum Logistyczne, Produkcyjno-Laboratoryjne w SSE S-2 
Rogoźnica 312 
36-060 Głogów Małopolski 

 
 

8. OCENA OFERT: 

a. ZAMAWIAJĄCY - w  toku badania i oceny ofert - może żądać od DOSTAWCÓW wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, 

b. W toku dokonywania oceny oferty ZAMAWIAJĄCY ma prawo poprawić w tekście oferty 

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym  DOSTAWCĘ, który złożył ofertę. ZAMAWIAJĄCY poprawia omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny , 

c. ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeżeli: 

-  jej treść nie odpowiada treści PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
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- jej złożenie stanowi czyn  nieuczciwej konkurencji w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- DOSTAWCA w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

 

9. WYBÓR DOSTAWCY I ZAWARCIE UMOWY: 

a. Z DOSTAWCĄ,  który zaproponował najlepsze warunki ZAMAWIAJĄCY zawrze umowę w 

sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, 

b. DOSTAWCA powinien zapoznać się z warunkami zawartymi w projekcie umowy - wg. Rozdziału 

IV – PROJEKT UMOWY celem wniesienia ewentualnych uwag, które należy przedstawić 

ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej na 6 dni przed terminem składania ofert. W przypadku braku uwag 

złożenie oferty jest traktowane jako potwierdzenie akceptacji umowy. 

 

10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ: 

a. Osobami uprawnionymi do kontaktów z DOSTAWCAMI są: 

1. Rafał Kalisz Wiceprezes Zarządu +48 601 39 77 79 

Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy, nie dłużej   jednak niż   30 dni .   
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IV. PROJET UMOWY  

 
 

UMOWA SPRZEDAŻY  Nr   [.......................] 
 
 
 
zawarta w dniu ….  roku pomiędzy: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  Wykonawcą. 
 
 

2. P.H. ELMAT Sp. z o.o., ul. Wspólna 4a, 35-205 Rzeszów, NIP 813-03-36-808,  
REGON 690216613, KRS 0000113958 zwanym dalej Zamawiającym.  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę 
………………………………………………………. zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 
……………………………………  
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca określa zgodnie z zapytaniem ofertowy do : 
 
Termin dostawy do  10.08.2012 
 
 

2. Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy np. z powodu siły wyższej.  

 
§ 3 

Współdziałanie Stron 
 

1. Strony obowiązane są współdziałać w celu terminowego i zgodnego z niniejszą umową 
wykonania przedmiotu umowy. 
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§4 
Zobowiązania Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się przede wszystkim do odbioru zamówionych maszyn 

laboratoryjnych oraz do zapłaty wynagrodzenia określonego w §6 niniejszej umowy.  
 

§ 5 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z niniejszą umową oraz zastosowanie się do warunków określonych w jego ofercie  
z dnia ………………….r. 

  
§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz forma i termin zapłaty 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, obejmuje: 
 
wynagrodzenie za dostawę ……………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………….(słownie: netto) 

 
 
2.    Termin płatności wynagrodzenia ustala się w następujący sposób: 
 

3. Zapłata całej kwoty wynagrodzenia w terminie zgodnym z datą płatności na fakturze. 
 

4. Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia.  
 

5.  Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

6. Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

7. Wykonawca zastrzega sobie własność dostarczonej maszyny do czasu dokonania pełnej 
zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

 
8. W razie bezskutecznego upływu terminu zapłaty faktury o której mowa w pkt. 1 

Wykonawca ma prawo zdemontować z demontować maszyny i obciążyć kosztami 
demontażu oraz kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością zamówionego 
wyposażenia magazynowego a ich wartością po demontażu.  

 
§ 7 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy na 
okres 24 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.  
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2. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie 
gwarancji i nie została spowodowana wadliwą eksploatacją, dewastacją lub innymi 
uszkodzeniami, związanymi z działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego  
w trakcie użytkowania. 

 
3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. Zawiadomienie powinno zawierać przede wszystkim: 
 

a)   miejsce występowania wady, 
b)   opis wady, 
c)   termin i okoliczności wykrycia wady. 

 
4. Wykonawca dokona oględzin wady niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o 

wadzie. 
 
5. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad dostarczonej maszyny za które 

odpowiada Wykonawca, strony ustalą termin i sposób ich usunięcia, uwzględniając charakter 
wady i konieczny do tego czas. Istnienie wady wraz  
z określeniem jej przyczyny, terminu i sposobu usunięcia wady oraz usunięcie wady stwierdza 
się w protokole podpisanym przez obie strony umowy. 

 
§ 8 

Zmiany umowy 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Stosowanie właściwych przepisów 

 
1. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Rozwiązywanie sporów 

 
1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywane będą  

w pierwszej kolejności polubownie a w razie nierozwiązania konfliktu, w drugiej kolejności 
przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 

 
§ 11 

Egzemplarze umowy 
 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
____________________      ____________________ 
          Wykonawca                           Zamawiający 
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V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 Maszyna umożliwiająca polerowanie złącz światłowodowych w standardach E2000APC i 
SCAPC. 

 Dostępne standardy złącz: SCAPC i E2000APC. 
 Wymienne uchwyty polerskie. 
 Minimalna pojemność uchwytu - 12 złącz. 

 
 

  


