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Zalacznik Nr4 do Zarzadzenia Nr 364/2015 Rektora Politechniki Biatostockiej

Postepowanie nr: RO-410.083/300/ 7/2015
Biatystok,dn.Of.A1.2015r.

Zapytanie ofertowe
PostQpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- podstawa prawna: art. 4pkt8 ustawy.

Przedmiot zapytania: rolety poziome oraz zaluzje pionowe-verticale wraz z montazem na potrzeby realizowanego Projektu
nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej"
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Dziaiania
1.3Wspieranieinnowacji.

1. Zamawiaja_cy:

Politechnika Biatostocka

15-351 Bialystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Nazwa Opis

Rolety poziome

Rolety poziome zaplanowano w 4 pomieszczeniach:
1) 2 okna o wymiarach 90 x 250 cm = 4,5 m2
2) 3 okna o wymiarach 90 x 250 cm= 6,75 m2
3) 2 okna o wymiarach 90 x 250 cm= 4,5 m2
4) 1 okno o wymiarach 150 x 185 cm= 2,8 m2

Zaluzje pionowe-verticale

2.

Zaluzje zaplanowano w 4 pomieszczeniach:
1) 1 okno o wymiarach 90 x 250 cm= 2,25m2 (ale sciana z oknem ma wymiar 3 x 3 m,

rolety nacata_scianej
2) szklana sciana o wymiarach 3 m x 5,5 m {pomieszczenie na planie 0.3-portiernia,

sciana z zatamaniami)
3) szklana sciana o wymiarach 3 m x 4 m {pomieszczenie na planie 0.4-szatnia, sciana z

zalamaniami)
4) szklana sciana o wymiarach 3m x 4 m, sciana z zalamaniami, nie mam planu
pomieszczenia, ale jest takie samo jak pomieszczenia Q.5+0.6 z parteru)

3. Warunki realizacji zamowienia:
Maksymalny termin realizacji zamowienia do dnia 20.11,2015r.
Termin platnosci - 30 dni od dnia dor^czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, wraz z zaakceptowanym, przez
osob? upowazniona^ protokotem zdawczo - odbiorczym.
Okres gwarancji/trwalosci parametrow -12 miesî cy od dnia odbioru przedmiotu zamowienia

4. Opis warunkow udziahi w post̂ powaniu: Oferta musi bye podpisana przez osob§ upowazniona^ do reprezentowania
firmy, zgodnie z forma^ reprezentacji oferenta okreslona^ w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wtasciwym dla
formy organizacji firmy oferenta.

5. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Zamawiaja,cy b^dzie si^ kierowat przy wyborze oferty:
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Przy wyborze ofert Zamawiajacy be^dzie si§ kierowat naste_pujacymi kryteriami:
1 cena - waga 80 %
2 termin realizacji - waga 20 %

Oferta z najnizsz^cena^otrzyma 60 pkt. w ramach oceny. Pozostale oferty zostana^ocenione wg naste_pujacego wzoru:
C n = C min / C n x 80 pkt.

gdzie:
C min - cena min. wsrod ztozonych ofert
C n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Dodatkowo punktowane be_da^ oferty zawierajace krotszy niz maksymalny okres realizacji zamowienia - max. dodatkowo
mozna uzyskac 20 pkt.

za termin realizacji:
18.10- 20 pkt.
19.11-10 pkt.
20.11-Op pkt.

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowiazany jest do podania calkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

6. Miejsce, sposob i termin skladania ofert: Oferty nalezy przestac w terminie do dnia/£ ./M.2015 r. do godz. 14.00 w
zamknî tej kopercie, zapieczejowanej w sposob gwarantujacy zachowanie poufnosci jej zawartosci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Bialostocka 15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A (pok. 17 B)
Biuro ds. Rozwoju i Programow Mi^dzynarodowych.
z dopiskiem:

,,Rolety poziome oraz zaluzje pionowe-verticale wraz z montazem na potrzeby realizowanego Projektu nr
POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki
Biatostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna
Gospodarka Dzialania 1.3 Wspieranie innowacji.

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sWadania ofert b§da^ odsylane bez
otwierania. Nie dopuszcza si? skladania ofert w wersji elektronicznej.

7. Oferta musi zawierac nastepuja.ce dokumenty:

1. Oferta cenowa - zal. nr 1
8. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia: Poste_powanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie

pozniej niz w dniu /| 3 ./\/\5 r. 0 wynikach post^powania jego uczestnicy zostana, poinformowani poprzez
umieszczenie na stronie www.bip.pb.edu.pl protokotu z wyboru najkorzystniejszej oferty najpozniej w dniu /I3 .-ff.2015
r. do godz. 15.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnî cia post̂ powania zostanie
skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego
zapytania.

9. Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Natalia Gierasimiuk, Tel. 601253 803 e-mail:
n.gierasimiuk@pb.edu.pl

R.OJEKTU
Zatwierdzit i podpisal: ;
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hsb. inz. Eugeniusz Sajerijcz, pfoL nzw.
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