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Zapytanie ofertowe 

 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
1.1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Placu 

Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
Regon: 000001554 
NIP: 525-000-58-34 
www.pw.edu.pl 

1.2. Adres do korespondencji:  
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT 
Politechnika Warszawska 
ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, 
e-mail: procurement@cezamat.eu  

 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Zakup, dostawa i instalacja pompy wodnej do instalacji wody chłodzącej dla Centrum 
Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Zakup, dostawa i instalacja pompy wodnej do instalacji wody chłodzącej o podanych parametrach 

wraz z elementami dodatkowymi:  
3.1.1. Pompa wody: 

 Medium: woda dejonizowana 

 Temperatury : 18-20 oC, 

 Przepływ min : 10 l/min,  

 Ciśnienie statyczne panujące w linii: 5 bar, 

 Wysokość podnoszenia wody min: 30m, 

 Zasila nie 400V lub 230V, 

 Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej (typ 304 lub316); 
3.1.2. Sprzęgło hydrauliczne 

 Pojemność powyżej  6 litrów,  

 Przepływ powyżej  2,0m3/h, 

 Stal nierdzewna, 

 Wejście/wyjście kompatybilne z pompą; 
3.1.3. Zawór zwrotny  

 Stal nierdzewna, 

 Wejście/wyjście kompatybilne z pompą; 
3.1.4. Zabezpieczenie elektryczne 

 Zabezpieczenie przed pracą bez medium chłodzącego (brak wody),  

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem. 

3.2. W ramach zamówienia pompa ma zostać zainstalowana do istniejącej instalacji (Geberit Mapress) 
w pomieszczeniu o podwyższonej czystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
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3.3. Czas realizacji wskazany przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż do 4 tygodni od dnia zawarcia 
umowy. 

3.4. Warunki dla wykonawcy  dla wykonania instalacji: prace będą prowadzone w pomieszczeniach o 
podwyższonej czystości, przed przystąpieniem do prac zostanie przeprowadzone szkolenie z zasad 
pracy w pomieszczeniach typu clean-room, prace zgodne z wewnętrznymi regulacjami, które 
zostaną udostępnione po podpisaniu umowy.  

3.5. Przed realizacją należy przedstawić dokumentację techniczną dotyczącą prac instalacyjnych oraz 
harmonogram prac.  

3.6. Do odbioru prac wymagana jest dokumentacja powykonawcza, testy szczelności instalacji, 
poprawności działania zamontowanych urządzeń dla przepływu 8-10 l/min., a także testy działania 
zabezpieczeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 

3.7. Dostarczone urządzenie winno być fabrycznie nowe, opatrzone oznakowaniem CE, oznakowane 
przez producenta w taki sposób, by możliwa była identyfikacja produktu i producenta (dotyczy 
również komponentów urządzenia). Urządzenie winno zostać dostarczone w oryginalnym 
opakowaniu fabrycznym producenta, wraz z kompletem standardowej dokumentacji dla 
użytkownika w formie papierowej (wersja elektroniczna jako egzemplarz dodatkowy). 

3.8. Zamawiający informuje o możliwości dokonania oględzin miejsca realizacji przed złożeniem oferty. 
Termin i godzina do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego: p. Bartłomiej Stonio, tel. 
22 182-11-80, e-mail: b.stonio@cezamat.eu.  
 

4. Wymagania związane z wykonaniem: 
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie 
w szczególności: 

Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określa wzór umowy, zawarty w części 5. zapytania 
ofertowego. 
 
5.  Wzór umowy: 
zawarta w dniu ................ 2017 r. w Warszawie pomiędzy:    
Politechniką Warszawską, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, NIP: 525-000-58-34, REGON: 
000001554, reprezentowaną przez Mariusza Wielca – Dyrektora Centrum Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii CEZAMAT, zwaną dalej "Zamawiającym"  
a 
………… z siedzibą w …………… przy ……………, NIP ……………., REGON …………., wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………, pod numerem KRS ……………, 
którą reprezentuje ……………………., zwaną dalej "Wykonawcą". 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i instalacja pompy wodnej do instalacji wody chłodzącej 
dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy, opisem 
przedmiotu  zamówienia, zwanym dalej „OPZ” oraz Formularzem oferty, stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego umowy, bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych osób trzecich, nie toczy 
się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest przedmiot umowy, oraz że nie stanowi on 
przedmiotu zabezpieczenia. 
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§ 2 
Termin i miejsce realizacji umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie obejmujące dostawę i instalację pompy 
w terminie nie dłuższym niż ….. tygodni od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy i jego instalacji w siedzibie na 
Centrum Zaawansowanych  Materiałów i Technologii CEZAMAT, adres: ul. Poleczki 19, 02-822 
Warszawa, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 3 
Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą 
 wiedzą oraz zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego. 

2. O terminie dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej  
 na 2 dni przed terminem dostawy.  

3. Przedmiot umowy musi być zgodny z charakterystyką zawartą w opisie przedmiotu zamówienia, nie 
 może zostać dostarczony w stanie uszkodzonym. 

4. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
 dokumentację techniczną dotyczącą prac instalacyjnych oraz harmonogram prac.  

5. Rozpoczęcie prac instalacyjnych możliwe jest po akceptacji przedstawionej dokumentacji przez 
 Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym zainstalowane 
 zostanie urządzenie, w następnym dniu po dokonaniu akceptacji dokumentacji technicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pod względem bhp miejsce wykonywania prac 
 instalacyjnych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz 
 odpowiedni sprzęt do wykonania prac instalacyjnych w zakresie gwarantującym prawidłowe pod 
 względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wszystkie 
 materiały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać 
 wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

9. Odbiór przez Zamawiającego prac instalacyjnych nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 
 do odbioru. Do rozpoczęcia czynności odbioru wymagana jest dokumentacja powykonawcza, testy 
 szczelności instalacji, poprawności działania zamontowanych urządzeń dla przepływu 8-10 l/min.,  
 a także testy działania zabezpieczeń wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. 

10. Potwierdzeniem wykonania umowy, obejmującej dostawę i instalację urządzenia, będzie protokół 
 odbioru końcowego podpisany zgodnie przez Strony. 

11. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, 
 Zamawiający odmówi podpisania protokołu. Protokół taki zostanie podpisany po dostarczeniu 
 i zainstalowaniu przez Wykonawcę kompletnego i wolnego od wad przedmiotu umowy. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do chwili przekazania Zamawiającemu 
 prawidłowo zainstalowanego urządzenia na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

12. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część zamówienia, którą 
 powierza Podwykonawcom. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
 obowiązków określonych w umowie, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby przez niego 
 upoważnione, osoby działające w jego imieniu lub/i na rzecz Wykonawcy. 
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§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za łączną cenę netto: ………………………………………. zł, podatek 
VAT ………%, tj. ………………..………… zł, cenę brutto: …………………..…………… zł, słownie brutto: 
……………………………...………... zł. 

2. Po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Wykonawca wystawi 
fakturę VAT zgodnie z Formularzem oferty. 

3. Wynagrodzenie za zakup, dostawę i instalację przedmiotu umowy zostanie zapłacone na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, po prawidłowym 
zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 
protokół odbioru końcowego.  

5. Faktura VAT za zakup i dostarczenie przedmiotu umowy wystawiona będzie na adres: Politechnika 
Warszawska, 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1, jako odbiorą zostanie wskazane Centrum 
Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, 02-822 Warszawa ul. Poleczki 19. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, o której mowa w ust. 1 przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień, w którym 
Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu należności na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

7. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatna w ciągu 30 dni 
od dnia prawidłowego wystawienia faktury VAT zgodnie z ust. 4 i 5. 

8. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego na dostarczony przez Wykonawcę 
przedmiot umowy, płatność będzie odroczona, aż do dnia rozpatrzenia złożonej reklamacji  
i wymiany wadliwego urządzenia. 

9. Faktura powinna zawierać dodatkowo: 
1) nazwę przedmiotu umowy, 
2) numer umowy, 
3) numer konta Wykonawcy, 
4) termin płatności zgodnie z postanowieniami ust. 7, 
5) wskazywać jako nabywcę Politechnikę Warszawską, 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1, oraz 

odbiorcę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, 02-822 Warszawa, 
ul. Poleczki 19. 

6) oznaczenie kodowe właściwe dla przedmiotu umowy zgodnie ze słownikiem CPV (42122500-
5). 

10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 
11.  Przy zleceniu Podwykonawcy wykonania części zamówienia, koszty usług zleconych pokrywa 

Wykonawca. 
§ 5 

Gwarancja  
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 

i art. 5771 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu 
art. 5772 Kodeksu cywilnego jest umowa. 

3. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień  
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu. 

4. Jeżeli Wykonawca wymieni urządzenie będące przedmiotem umowy bądź jego element, wówczas 
okres gwarancji biegnie dla tego urządzenia lub danego elementu od początku. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty napraw dostarczonego przedmiotu umowy oraz 
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koszty wymiany wadliwych elementów, podzespołów lub całego przedmiotu umowy, jeżeli zajdzie 
taka konieczność. Wszelkie koszty związane z powyższymi czynnościami, jak koszty transportu, 
ubezpieczenia, koszty robocizny, ewentualne koszty dojazdów i pobytu serwisantów, inne pokrywa 
Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady dostarczonego przedmiotu umowy w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia. Termin usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy 
wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.  

7. W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji na nowe i braku  
dostępności urządzenia na rynku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowe urządzenie o nie 
gorszych parametrach technicznych niż będące przedmiotem umowy na koszt Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca odmówi lub będzie zwlekał z wypełnieniem swoich zobowiązań wynikających  
z gwarancji powyżej terminu określonego w § 5 ust. 6 od daty zawiadomienia o wadzie przez 
Zamawiającego lub też nie działał z należytą starannością, to Zamawiający ma prawo wykonać 
konieczne naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

9. Postanowienia zawarte w § 6 ust. 3-8 stosuje się. 

§ 6 
Rękojmia za wady 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie 
od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancyjnym, 
a sprzeczne z poniższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. 

2. Termin rękojmi za wady wynosi  24 miesiące. Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się z datą 
podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

3. Termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady 
rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania 
przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.  

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę każdorazowo o wadzie najpóźniej w terminie miesiąca od daty 
jej wykrycia – za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Wykonawcy. 

5. Wady ujawnione w terminie rękojmi za wady usuwane będą na koszt Wykonawcy (dotyczy 
wszystkich materiałów, części, robocizny, transportu, ubezpieczenia, opakowania, cła oraz 
czynności podjętych w związku z usunięciem wady w przedmiocie umowy), w terminach ustalonych 
każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady.  

6. Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba, że sprzeciwia się 
temu istota wady.  

7. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu 
umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność 
Wykonawca ponosi od chwili wydania wadliwego produktu jego upoważnionemu 
przedstawicielowi, do chwili odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Z czynności odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wady zostanie spisany protokół.  
9. Jeżeli wady przedmiotu umowy usunąć się nie da Zamawiający ma prawo, wedle swego wyboru: 

1) odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od umowy bez względu na charakter  
i rozmiar wady przekazując przedmiot umowy do dyspozycji Wykonawcy i żądając zwrotu  
zapłaconego wynagrodzenia oraz zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt.1), lub  

2) Zamawiający zażąda wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. 
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10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 5, albo po usunięciu wady 
przedmiot umowy nadal wykazuje wady, Zamawiający może zlecić dokonanie naprawy na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 7 
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są:  
1) ze strony Wykonawcy będzie  …..………………………………………………. 
  numer telefonu ………………………… adres e-mail …………………………………….; 
2) ze strony Zamawiającego będzie Bartłomiej Stonio, numer telefonu 22 182 11 80, adres e-mail 

 b.stonio@cezamat.eu. 
2. Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być 

dokonywana w każdej powszechnie przyjętej formie, w szczególności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz telefonicznie, poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Zamawiającego lub 
Wykonawcy.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.  

§ 8 
Wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy; 
2) trzykrotnego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę; 
3) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy; 
4) zwłoki Wykonawcy w realizacji postanowień umowy przekraczającej 3 dni robocze. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w ust. 1 
pkt 1 w terminie 48 godzin od chwili zaistnienia zdarzenia.  

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w pkt. 1)-3) 
bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała:  
1) w razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu zwłoki w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów 
określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie; 

3) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 
inny przypadek niż określone w pkt 1 i 2 przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania 
niniejszej umowy, w szczególności za dostawę urządzenia niezgodnego z opisem przedmiotu 
zamówienia lub dostarczonego w niewłaściwej liczbie, w przypadku nieuwzględnienia wcześniej 
zgłoszonej reklamacji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. W razie sporu związanego z realizacją umowy, Strony będą dążyć do jego polubownego 
rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie wystąpienia jakichkolwiek sporów lub niejasności na tle wykonania umowy, Strony 
zobowiązują się do rozstrzygania ich na drodze rokowań oraz zawezwania do próby ugodowej 
określonej przepisami art. 184 – 186 Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają w szczególności przepisy 
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Zmiana postanowień warunków umowy może nastąpić w następujących przypadkach:  
1) w części dotyczącej sposobów realizacji poszczególnych czynności opisanych w umowie  

w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do aktualnych standardów rynkowych lub 
regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczonej dostawy; 

2) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy 
przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy; 

3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do zamówienia; 
4) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. 

niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz niektóre 
zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, 
powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi przewidzianej w OPZ, 
gdy realizacja dostawy na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez 
Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich 
starań; 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron 
umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji dostawy i instalacji 
przewidzianych w załączniku nr 2 do umowy, gdy dalsza realizacja przedmiotu umowy na 
dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych 
warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 
 
6. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1) cena – 60% 

Punkty w ramach kryterium ceny zostaną obliczone według wzoru:  

                                                      oferta z najniższą ceną ofertową brutto 
wartość punktowa oferty =    -----------------------------------------------------------  x 60%  
                                                      cena ofertowa brutto oferty ocenianej 

2) termin dostawy  (G) – waga 40% 
Liczba punktów w ramach kryterium „termin dostawy” będzie obliczona w następujący sposób: 

 Zamawiający przyzna: 
 - 40 punktów za realizację zamówienia w terminie 2 tygodni, 
 - 20 punktów za realizację zamówienia w terminie 3 tygodni, 
 - 0 punktów za realizację zamówienia w terminie 4 tygodni, 
 od dnia zawarcia umowy. 
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7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: procurement@cezamat.eu, 
w terminie do dnia 1.09.2017 r. do godziny 12.00 na „Formularzu oferty”. W przypadku braku 
możliwości realizacji zamówienia Zamawiający również zwraca się z prośbą o informację pocztą 
elektroniczną. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Marika 
Czarnecka, tel.: 22 182 1156, e-mail: m.czarnecka@cezamat.eu. 

 
 
          Dyrektor  
                Centrum Zaawansowanych  
         Materiałów i Technologii CEZAMAT 
                                    /-/  
                       Mariusz Wielec 
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