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Zapytanie ofertowe

- przedmiot zapytania:
Dostawa akcesoriow fotograficznych do Pracowni multimediow

- opis przedmiotu zapytania zawarto w punkcie 3,
- w ramach projektu ,.Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biaiostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Os
Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni, Nr projektu: POPW
1.1-18 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00 z dnia 29
pazdziernika 2009

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

1. Beneficjent (Zamawiaja_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

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biaiostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dzialanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW 1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

I. Poz. 101/005
l.Urzqdzenie do rotacyjnego wywolywania filmow z plaszczem wodnym ze stabilizacjq
temperatury w zakresie od 20 do 36 stopni Celsjusza - 1 szt.

Z.Zegar ciemniowy zakres 0,1 do 99 sek., pami^c , odliczanie powrotne, podswietlana skala - 1
szt.

Gwarancja: 12 miesi^cy

I. Opis sposobu obliczania ceny.

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.
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II. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent b§dzie si? kierowat przy wyborze
oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent b?dzie si? kierowat nast?puJ3cymi kryteriami:
1. kryterium: cena - waga 100%

III. Termin realizacji zamowienia:

7 dni od daty podpisania umowy

IV. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia:
14.12.2012r.

do godz. 9.00 w zamkni?tej kopercie (zapiecz?towanej w sposob gwarantuja^cy zachowanie w
poufnosci jej tresc oraz zabezpieczajapej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15-
351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A pok. 08 - Dziat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem:

,,Oferta dotyczy zapytania: Dostawa akcesoriow fotograficznych do Pracowni multimediow ; sygn.
RO-230.083/22/2012 w ramach projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki
Bialostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-
2013"

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

V. Opis warunkow udziatu w post^powaniu:

1. 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.

2. Zamawiajapy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Oferta musi zawierac nast^pujace dokumenty:
H Ofert? cenowa^ - zat. nr 1
B Kopi? KRS lub wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

3. Rozstrzygniecie post^powania i zlecenie realizacji zamowienia

Post?powanie ofertowe zostanie rozstrzygni?te nie pozniej niz w dniu 14.12.2012r. do godz. 15.00.
O wynikach post?powania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga^ faxowa^ lub mailowa^
najpozniej w nastepnym dniu roboczym do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu
wybranego w wyniku rozstrzygni?cia post?powania zostanie skierowane zlecenie realizacji
zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 22 listopada 2012r.

Zatwierdzit i podpisat:

Projektu

» ' -•'
KltR

ijziatu Aparatury

. r Szabtowski mgr ini. Woj
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Dot. postep. RO-230.083/22/2012

Zatacznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedzibaj

sktadamy niniejszq ofert$ dotyczqcQ zapytania: Dostawa akcesoriow fotograficznych do Pracowni
multimediow w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego Ksztafcenia Politechniki Biatostockiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013"

Oferujemy:

doktadna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

za cen? netto: ........................................... zt,
plus podatek VAT .................................... zt

tj. cena brutto ............................................. zl
stownie:

Termin realizacji zamowienia - 21 dni od daty podpisania umowy

miejscowosc i data

Pieczqc i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

mgr mi
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