Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
NAZWA OFERENTA: ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ADRES: ..............................................................................................................................................................
POWIAT ........................................................ WOJEWÓDZTWO ............................................................
TEL./FAX/ E-MAIL ........................................................................................................................
NIP............................................... REGON ............................................ KRS ..............................................
BANK/ NR KONTA ..............................................................................................................
Do:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
dostawa mini maszyny wytrzymałościowej do treningu pomiaru efektu pamięci kształtu w
stopie NiTi wytworzonych metodą RP, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie
z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Cena netto:
Cena brutto:

…………………………………….………………………………………..…………………………………………………..………
……………………………………………………………………………...…………………………………………...……………,

Cena brutto słownie:

……………………………………………………………………………………………………………...……………,

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj. ................................................................ PLN
Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie .......................dni
roboczych od daty zgłoszenia przez zamawiającego.
Czas reakcji na zgłoszenie usterki ……….
Kryteria oceny ofert:
Okres udzielonej gwarancji wynosi…………………..……………...……...…………
Termin realizacji ………………………dni
Zakres prędkości testu nie gorszy niż: 0,0005 – 500 mm/min w całym zakresie dostępnych obciążeń
TAK/NIE
Transfer danych pomiarowych realizowany z częstotliwością przynajmniej 1000 Hz
synchronicznie w cyfrowych kanałach systemu TAK/NIE
Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r.
....................................................................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta

Jednocześnie oświadczamy, że:
1. wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego,
2. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
3. zawarte w SIWZ szczegółowe warunki, w tym projektu umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy,
na wyżej wymienionych warunkach, oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą
ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4.

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE*

5. Oświadczam/y, że zamierzam/y / nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części
zamówienia podwykonawcom*:
Opis części zamówienia, którą wykonawca
Nazwa podwykonawcy
Lp.
zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę

6. upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

Imię i nazwisko

Wzór podpisu

1. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) ............,
............................................................................................................................................................................................................................................,

które dołączamy do oferty.
7. załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
2)

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

3)

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

4)

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

Miejscowość, ............................................, dnia .......................................................... r.
....................................................................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania oferenta

*Jeżeli dotyczy

Załącznik nr 2
Znak sprawy: PN-01-2018
Zamawiający:
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
Wykonawca:
…………………………………….…...
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawę mini maszyny
wytrzymałościowej do treningu pomiaru efektu pamięci kształtu w stopie NiTi wytworzonych
metodą RP, prowadzonego przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…..
* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 1620 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY
Zawarta dnia ……………………….…….. w Krakowie w wyniku wyboru oferty w drodze
przetargu nieograniczonego nr PN-01-2018 pomiędzy:
Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
z siedzibą: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP 6750001857, REGON 000326374,
reprezentowanym przez:
Dyrektora prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę
zwanym dalej „Kupującym”
a
………………………...………………………………………………………………………………………...,
z siedzibą:

……………………………………………………………….…………………………….….,

NIP...................................... REGON ......................................................... KRS .............................................
reprezentowanym przez:
………………………………………………… PESEL ……………………………………………………,
zwanym dalej „Sprzedawcą”,
zwane dalej „Stronami”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawę mini maszyny wytrzymałościowej do treningu
pomiaru efektu pamięci kształtu w stopie NiTi wytworzonych metodą RP
2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy określona jest w ofercie sprzedawcy z dnia
………………………………………….….., która stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot umowy w Instytucie
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie , ul. Reymonta 25, w terminie do dnia
………………
2. Sprzedawca zobowiązuje się bez prawa do odrębnego wynagrodzenia do instruktażu personelu
Kupującego (co najmniej 3 osoby) w zakresie obsługi przedmiotu umowy.
3. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w ust. 1
w godzinach uzgodnionych z Kupującym.
4. Termin dostarczenia przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem
Sprzedawca dostarczy i wykona przedmiot umowy na miejsce przeznaczenia w stanie
kompletnym, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Sprzedającego.

§3
1. Strony ustalają cenę brutto za przedmiot umowy określony w § 1 na kwotę
……………………………………..….., (słownie: …………………………………………………)
2. Cena netto wynosi ……………………………………..….., zł, stawka podatku VAT ……….... %,
wartość podatku VAT ……………………………………..….., zł.
3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za przedmiot
umowy i jego dostarczenie do miejsca wskazanego przez Kupującego. Cena obejmuje w
szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem i zainstalowanie przedmiotu
zamówienia; opłaty za transport, ubezpieczenia, cło, załadunek, wyładunek, dokumentację
niezbędną do normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.
4. Ryzyko utraty przedmiotu umowy w czasie transportu spoczywa na Sprzedawcy.

1.

2.
3.
4.

§4
Należność, o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana przez Kupującego w terminie 21
dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy.
Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na rachunek
bankowy Sprzedawcy o numerze ……………………………………………………………..…..,
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Kupującego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
jeżeli deklarowany okres dostawy jest mniejszy niż 85 dni;
b) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
jeżeli deklarowany okres dostawy wynosił 85 dni;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad;
d) Kara umowna zostanie uregulowana przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia
otrzymania noty.
e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy w
wysokości 10% ceny określonej w § 3 pkt 1
3. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania za szkodę, przekraczającą
wartość kar umownych.
4. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie swoich obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony
rozumieją wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do
przewidzenia, takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne,
działania wojenne, akty władz państwowych lub administracyjnych, które w części lub
w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań Stron realizowanych w ramach Umowy.

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

§6
Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają
zastosowania.
W przypadku przekroczenia dostawy o okres co najmniej 30 dni od daty określonej w §2 ust. 1
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy naliczając kary określone w § 5 ust 2. lit c).
§7
Sprzedawca udziela ……..… miesięcznej gwarancji na nowe elementy, przy czym uprawnienia
z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania
bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
W ramach gwarancji Sprzedawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym w
siedzibie użytkownika bądź przewóz do serwisu na własny koszt.
Koszty transportu, serwisowania, przeglądów okresowych, koszty materiałów wymienianych
oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi Sprzedawca.
Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż … dni od momentu zgłoszenia,
czas naprawy nie dłuższy niż do …. dni od przystąpienia do usunięcia awarii lub naprawy.
W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez
wykonawcę na nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik danych nie podlega zwrotowi
Wykonawcy.
Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Sprzedawcy faksem na nr ……………..
lub e-mailem na adres: …………………, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia na
nr faksu Kupującego ……………….. e-mail na adres: ……………………………. .
W przypadku zmiany numeru telefonu lub e-maila, Sprzedawca ma obowiązek powiadomić
Kupującego z 5-dniowym wyprzedzeniem pod rygorem uznania zgłoszenia o awarii za
dokonane prawidłowo.
Okres gwarancji na sprzęt zostanie automatycznie wydłużony o czas, który minie od momentu
zgłoszenia usterki do uruchomienia sprzętu po wykonaniu naprawy.
W przypadku nie usunięcia przez Sprzedawcę usterki lub wady w terminie wymaganym przez
Kupującego lub w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce lub wadzie
dostarczonego sprzętu Kupujący, po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia,
może zlecić usuniecie usterki lub wady podmiotowi trzeciemu, z zachowaniem swoich praw
wynikających z gwarancji. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Kupujący
zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o tym
fakcie. Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W
takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest wypłacić Kupującemu kwotę stanowiącą
równowartość poniesionego przez Kupującego kosztu wykonania takich prac.
Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po
bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez
producentów sprzętu. Warunki Gwarancji mają pierwszeństwo przez warunkami gwarancji

udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki Gwarancji przyznają
Zamawiającemu silniejszą ochronę.
§8
Kupujący stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom
Sprzedawcy do sprzętu i personelu Kupującego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w SIWZ.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następującym zakresie:
1). terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a) epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe,
klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie dostawy
c) trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku
podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron umowy,
d) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami
dającymi się przypisać Zamawiającemu,
e) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku
konieczności wykonywania części zamówienia
b) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
3) jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana
taka może być spowodowana:
a) niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania
produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
przedmiotu umowy,
c) pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie,
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.
d) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
e) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że
osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które
potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób.
f) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

− wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
§10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Kupującego.
§11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§12
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy.

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
Kupujący

Sprzedawca

