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Zapytanie ofertowe

na zakup, grawerowanie i dostarczenie TUBY- na potrzeby aktu erekcyjnego wmurowania kamienia
w^gielnego pod budow§ Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziatu Lesnego
Politechniki Bialostockiej w Hajnowce w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej' 2007-2013.

Post$powanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych -
wartosG zamowienia nie przekracza wyrazonej w ziotych kwoty 14.OOP euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiaj^cy):

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

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
DziaJanie: 1.3 Wspieranie innowacji
Nr projektu: POPW.01.03.00-20-019/12
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.00-20-019/12-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

1. TUBA-AKT
EREKCYJNY 2
GRAWEROWANIEM

2. Akt erekcyjny

OPIS

Wymiary: 340-360mm x ok.50mm

Material: mosiadz

Grawer wgte>nie: Akt Erekcyjny pod budow§
Centrum Naukowo-Badawczego ZWL Politechniki
Biatostockiej - 17 pazdziernik 2014 roku.

logo uczelni, logotypy jnformacja o
wspottlnansowaniu zgodnie zZa^acznikiem nr2

papier czerpany, format odpowiedni w zaleznosci
od przedstawionej przez oferenta wielkosci tuby

ILOSC

1 szt.

2szt.

4. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty winna obejmowa6 wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamdwienia.
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Wykonawca zobowiazany jest do podania catkowitej ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po
przecinku.

5. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent bedzie si§ kierowal nast^puja^cymi kryteriami:
kryterium: cena - waga 100%

6. Termin realizacji zamowienia: do 10 dni od zlozenia zarrt6wienia

7. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przeslac w terminie do dnia ^H .09.2014 r. do godz. 12.00 w zamkniejej kopercie
zapiecz^towanej w sposob gwarantuja_cy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczaja_cej jej
nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biafystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro
ds. Rozwoju i Programow Miqdzynarodowych z dopiskiem:

,,zakup, grawerowanie i dostarczenie TUBY- na potrzeby aktu erekcyjnego wmurowania kamienia
wqgielnego pod budow$ Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziaiu Le&nego
Politechniki Biatostockiej w Hajndwce w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Biatostockiej"

8. Opis warunkow udziatu w postepowaniu:
Oferta musi zawierac nast^puja^ce dokumenty - oferta cenowa (Za^cznik nr 1). Oferta musi bye
podpisana przez osob^ upowazniona^ do reprezentowania firmy, zgodnie z forma, reprezentacji
oferenta okreslona, w rejestrze handlowym lub innym dokumencie wJasciwym dla formy organizacji
firmy oferenta.
Oferty, kt6re nie spetnia^ wymogow formalnych nie b§da^ brane pod uwag§, rowniez w przypadku braku
ztozenia oferty na wymaganym formularzu. Oferty, kt6re zostana^ dor^czone w inne niz wskazane
powyzej miejsce i nie dotra^ w wyznaczonym terminie w wyznaczone miejsce nie b§da_ brane pod
uwag§. Nie dopuszcza si? skiadania ofert cz^sciowych oraz w wersji elektronicznej.

9. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia
Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie p6zniej niz w dniu 2% .09.2014 r. 0 wynikach
postepowania jego uczestnicy zostana^ poinformowani poprzez umieszczenie na stronie
http://modernizacia.nb.pb.edu.pl oraz www.bip.pb.edu.pl protokolu z wyboru najkorzystniejszej
oferty najp6zniej wdniu 2% .09.2014 r. do godz. 15.30. Wtym tez terminie do podmiotu wybranego w
wyniku rozstrzygni^cia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zam6wienia oraz
dodatkowe informacje wskazanymi w tresci niniejszego zapytania. Zamawiajapy zastrzega sobie
mozliwosc przesunî cia w/w termin6w w sytuacji, gdyby wynikab z koniecznosci przedtuzenia analizy
ofert i zwia/anej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentow.

10. Osoba do kontaktu:

Tomasz Szydto
e-Mail: t.szydlotajpb.edu.pl
ftel.:(85)7469764

Biafystok,

Zatwierdzil i podpisal:

Spis zaJacznikow: Za^cznik nr 1- Formularz ofertowy, Zata^cznik nr 2- informacje niezb^dne do
oznakowaniatu

KI E R O W N IK P R O J E K T U
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Zat^cznik nr 1

Dot. poste> RO-410.083/300/2014

FORMULARZ OFERTOWY

Ja/My nizej podpisani

z siedziba;

lmi§ i Nazwisko, Tel do kontaktu wsprawie oferty:

e-mail osoby do kontaktu w sprawie oferty:

sktadamy niniejsza^ oferty na zakup, grawerowanie i dostarczenie TUBY- na potrzeby aktu
erekcyjnego wmurowania kamienia w^gielnego pod budow§ Centrum Naukowo-Badawczego
Zamiejscowego WydziaJu Lesnego Politechniki Bialostockiej w Hajnowce w ramach projektu
,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, zgodnie z
zapytaniem ofertowym z dnia

Lp- PRZEDMIOT ZAMOWIENIA za cene netto
^____ VAT cena brutto

1.

Ogotemza cen% netto: zt, plus podatek VAT zl

tj. cena brutto. zt

slownie:

Termin realizacji: do 10 dni od ztozenia zamowienia

O6WIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWiAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH

Oswiadczam, ze nie jestem powia^zany z zamawiajacym pod wzgl^dem osobowym lub kapitalowym.
Przez powiazania kapitatowe lub osobowe rozumie si§ wzajemne powiazania miejdzy zamawiajacym
lub osobami upowaznionymi do zaciajgania zobowia^zah w imieniu zamawiajapego lub osobami
wykonujacymi w imieniu zamawiaja^cego czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca^, polegajq_ce w szczegolnosci na:

1. uczestniczeniu w spotae jako wspolnik spotki cywilnej lub spolki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udzialow lub akcji;
3. pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarza^dzaja^cego, prokurenta lub

peJnomocnika;
4. pozostawaniu w zwiazku malzehskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa

w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

miejscowosc i data Pieczqc i podpis Wykonawcy
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Zat̂ cznik nr 2

Dot. post^p. RO-410.083/300/2014

TUBA powinna zawierac niezb^dne elementy: tytut projektu, logotypy, logo Politechniki BiaJostockiej,
tnformacj§ o wspotfinansowaniu (w rniar^ mozliwosci):

1 Tytui projektu: ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki
Biatostockiej"

2 Logotypy:

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ

UNI A EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

3 Informacja o wspotfinansowaniu:

Projekt wspotfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz srodkow
budzetu panstwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej

4. Hasto: Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Str. 4


