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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę odczynników chemicznych oraz szkła i 

sprzętu laboratoryjnego. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

Część 1 – Odczynniki chemiczne 

Część 2 – Szkło laboratoryjne 

Część 3 – Sprzęt laboratoryjny 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy  (Załącznik_1). 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawcy mogą składać oferty oddzielnie na Część 1 lub Część 2 lub Część 3 

zamówienia lub na całość zamówienia. 

2. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w 

opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/3420/2019” do dnia    

21 sierpnia 2019 roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 

33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod Adres email: 

oferty@pwsztar.edu.pl. 

3. Oferta winna zawierać: 

- cenę łączną (zł brutto)  oraz ceny za poszczególne części zamówienia. 

- termin realizacji zamówienia 

4. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

5. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego tj. zawierające kompletny zakres każdej z 

części zamówienia oceniane będą oddzielnie dla każdej części zamówienia według kryterium 

- cena 100%. 

6.  Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa. 

Istotne postanowienia umowy: 

1. Procedura odbioru 

a. Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem odbioru 

podpisanym  przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą tylko przedmioty i materiały 

zgodne z ofertą 

b.  Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru stanowi 

potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej wymaganiami. W 

razie pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z dostarczeniem 

przedmiotu umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminów z § 2, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 

 



2. Wynagrodzenie 

a. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w 

wysokości       (słownie:                                                                               

/100) zł brutto. 

b. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie 

niezbędne koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty związane z 

dostawą odczynników do siedziby Zamawiającego na warunkach określonych 

niniejszą umową. 

c.  Należność, o której mowa w ust. 1 zapłacona zostanie przez Zamawiającego 

przelewem  

w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonanie odbioru przedmiotu 

umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 

umowy. 

d. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustukturyzowane faktury 

elektroniczne przesyłane na konto Zamawiającego na platformie. 

 

3. Kary umowne. 

a. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie przewidzianym 

niniejszą umową, Zamawiający potrąci karę umowną w wysokości 0,2 % od 

kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  

b. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy wskutek okoliczności, 

za które odpowiada, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% od kwoty wynagrodzenia brutto, określonej w § 4 ust. 1. 

c. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 

1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

każdy dzień opóźnienia. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

e. Zamawiający zastrzega sobie a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

należnych Zamawiającemu kar umownych z kwoty wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym 

finansowe od Zamawiającego. 

9.  Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustukturyzowane faktury elektroniczne 

przesyłane na konto Zamawiającego na platformie. 

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316541 – mgr Marta  

Petelicka lub tel. 014 6316683 mgr inż. Zbigniew Czemierowski. 

 


