Sękocin Stary, 07 stycznia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr ZP 2016/01/07

I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP: 525-00-09-200, REGON: 000115832, KRS: 00000039417
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pełnej wersji oprogramowania (1 pełna licencja stanowiskowa bez
limitu czasowego) pakietu obliczeniowego Magnet firmy Topcon,
- Magnet Office Tools
służącego do obliczeń geodezyjnych i pomiarów statycznych, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
(Zakład Lasów Naturalnych IBL, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża)
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 lutego 2016 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Oferent gwarantuje niezmienność ceny w trakcie realizacji zamówienia
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: D.RaczkowskaPaluch@ibles.waw.pl, faksem na nr: 85 68 12 203, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża do dnia 14 stycznia 2016, godz. 1200 wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14 stycznia 2016, godz. 1300
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert dostarczonych po terminie.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Dorota Raczkowska-Paluch pod numerem telefonu 85 6812 396 w. 34
oraz adresem email: D.Raczkowska-Paluch@ibles.waw.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
Wzór umowy
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FORMULARZ OFERTOWY

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia ……………… roku, dotyczącego .................
Ja/my niżej podpisani:
1………………………………………..
2………………………………………..
działając w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………………
Nip………………….., Regon…………………….., tel……………………………….Email:………………
niniejszym oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym przez IBL.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym,
które otrzymaliśmy w dniu ………………….. r. i uznajemy się związanymi określonymi tam zasadami
postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawne nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz ludzkim niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
5. Akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy.
6. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
netto………………………….…słownie………………………….
brutto …………………………..słownie………………………….
w tym VAT ………………….. słownie …………………………..
Załączniki:
1.
2.
………………… dnia ……………………
……………………………………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy
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UMOWA DOSTAWY LICENCJI
Dnia ________________ w Sękocinie Starym pomiędzy Stronami:
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ulicy Braci Leśnej 3, 05 – 090
Raszyn, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417,
NIP: 525-00-09-200, reprezentowanym przez:
dra hab. Janusza Czerepko, prof. nadzw., Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa
zwanym w dalszej części „Kupującym” lub „IBL”
oraz
________________________________________________________ z siedzibą w __________________,
_________________ ul. _________________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS __________________, prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________ wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP ___________________, zwanego dalej
„Sprzedającym” reprezentowanym przez: ____________________________.
w związku z realizacją przez IBL projektu pt. „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy
Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, LIFE13 ENV/PL/000048, współfinansowanego
ze środków finansowych Komisji Europejskiej Life + oraz NFOŚiGW (zwanego dalej „Projektem”), zawarta
została umowa o treści następującej.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa LICENCJI oprogramowania pakietu Topcon Magnet
Tools, na warunkach i zasadach określonych niniejszą Umową.
§2
Zasady dostawy i odbioru przedmiotu umowy
1. Sprzedający dostarczy LICENCJE oprogramowania, będące przedmiotem niniejszej umowy na własny
koszt do siedziby Kupującego w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Dostawa i odbiór LICENCJI oprogramowania będą potwierdzone protokołem odbioru. Protokół musi
zawierać co najmniej opis LICENCJI (w tym nr licencji), miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy osób
upoważnionych ze strony Sprzedającego i Kupującego.
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3. Sprzedający zobowiązuje się w terminie co najmniej 3 dni roboczych zawiadomić Kupującego przed
planowaną dostawą zgłosić w formie pisemnej (email: D.Raczkowska-Paluch@ibles.waw.pl) jej zamiar,
wskazując datę dostawy i godzinę, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze Kupującego w godzinach
od 9.00 do 15.00.
5. Kupujący potwierdzi dostawę LICENCJI oprogramowania protokołem odbioru, podpisanym przez obie
strony (załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

§3
Zasady płatności
1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości _____________________________ zł netto (słownie
złotych netto: _______________________________________________), powiększone o podatek od
towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami tj. w łącznej wysokości
____________________________________
zł
brutto
(słownie
złotych
brutto:
_____________________________________________________________).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe, nie może ulegać zmianom w trakcie realizacji Umowy
oraz obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i
rabatów.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej prawidłowo po realizacji
dostawy, o której mowa w § 2 niniejszej umowy, na konto na niej wskazane w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania przez Kupującego. Na fakturze w opisie Przedmiotu umowy musi być zawarta informacja,
że „Zakup dotyczy Projektu ForBioSensing LIFE 13 ENV/PL/000048”.
4. Sprzedający wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez Kupującego bez zastrzeżeń
protokołu odbioru.
5. Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2
§4
Kary i odsetki
1. Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedającego karą umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto
za każdy dzień zwłoki w przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z terminów realizacji
umowy.
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2. W przypadku zwłoki w dostawie LICENCJI oprogramowania (§ 2 ust. 1) przekraczającej 5 dni, Kupujący
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym upływa 5 dniowy
czas zwłoki, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do dostarczenia LICENCJI
oprogramowania lub realizacji uwag.
3. W przypadku określonym w § 4 ust. 2, Kupujący ma prawo żądać kary umownej
w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych.
§5
Gwarancja
1. Sprzedający zapewnia, że dostarczona LICENCJA oprogramowania jest fabrycznie nowa, najwyższej
jakości i funkcjonalności, wolna od jakichkolwiek wad fizycznych, a w szczególności technicznych,
technologicznych, lub wykonawczych, a nadto wad prawnych.
2. W wypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego jej
usunięcia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od momentu jej zgłoszenia przez Kupującego. Przez
moment zgłoszenia należy rozumieć moment wysłania zgłoszenia emailem.
3. Sprzedający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu usunięcie wady w miejscu
dostarczenia LICENCJI oprogramowania, nie później niż 48 h po zgłoszeniu wady emailem na adres:
___________________________________
4.
W przypadku przekroczenia terminu, w którym powinno nastąpić usunięcie wady, Kupujący, może
dokonać usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecając jej usunięcie podmiotowi trzeciemu.
§6
Przedstawiciele stron
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Kupujący upoważnia
następujące osoby:
_____________________________ email _______________ tel. _______________
_____________________________ email _______________ tel. _______________
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2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy Sprzedający upoważnia
następujące osoby:
_____________________________ email _______________ tel. _______________
_____________________________ email _______________ tel. _______________
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu
właściwemu dla Kupującego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o ile Ustawa
Prawo zamówień publicznych nie przewiduje inaczej.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Kupującego i 1 dla Sprzedającego.

Sprzedający:

Kupujący:
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