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ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zaprasza do złożenia ofert

na:

1.1400 ryz papieru POLLUX formatu A4
2.Termin realizacji zamówienia: sierpień, październik 2020
3.Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

i Nasiennictwa, ul. Siewna 13a 94-250 Łódź. 23.06.2020 do godziny 10.30
4.Termin otwarcia ofert: 23.06.2020 godzina 11.00
5.Warunki płatności: przelew 21 dni
6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Henryk Bukowian
7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku

polskim.
8.Treść oferty:
9.Nazwa wykonawcy
10.Adres wykonawcy
11.NIP
12.REGON
13.Nr rachunku bankowego
14.Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za: cenę netto(słownie złotych)

podatek V AT stawka ... % co stanowi razem cenę brutto(słownie złotych)
15.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do

niego zastrzeżeń.
16.Termin realizacji zamówienia:
17.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:*
18.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
19.Data sporządzenia oferty:
20.Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej i pieczątka wykonawcy
21.Akceptuj ę wzór umowy.

WAD.272.2.229.2020Łódź 09.06.2020

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
w Łodzi



- zwanym dalej „ Wykonawcą "

W wyniku rozeznania cenowego przeprowadzonego na podstawie regulaminu udzielania
zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty netto 30 000 euro w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
zawarto umowę następującej treści:

1
Przedmiotem umowy jest   sprzedaż  i  dostawa przez Wykonawcę  na rzecz
Zamawiającego papieru kserograficznego POLLUX 80 formatu A4 w ilości 1400 ryz
zgodnie z ofertą cenową z dnia

2
1.Wykonawca  dostarczy  towar  Zamawiającemu  do  siedziby  Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ul. Siewna 13a, kod: 94-250
Łódź.

2.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawy przedmiotu umowy w częściach,
po uprzednim złożeniu zamówienia przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od dnia złożenia.

3.Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wezwanie przez Zamawiającego
za  pośrednictwem poczty  elektronicznej     na  adres   e-mail  Wykonawcy
tj-w którym Zainawiaj ący określi dokładnie ilość przedmiotu
zamówienia..

4.Realizacja umowy następować będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy
do dnia 20 listopada 2020 roku.

5.Wszelkie koszty i-ryzyko związane z transportem oraz dostawą ponosi Wykonawca.

3
1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają

jak następuje:
- cena jednej ryzy ... zł netto, co stanowizł brutto (słownie:).
Łączna wysokość nominalna zobowiązania Zamawiającego nie przekroczy kwoty
• zł brutto (słownie).

2.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn ceny jednej ryzy oraz ilości

dostarczonych ryz papieru.
3.Płatność wynagrodzenia w całym okresie obowiązywania umowy będzie następować
każdorazowo przelewem za zrealizowaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy

zawarta w dniuroku w Łodzi pomiędzy:
Skarbem Państwa - Łódzkim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, reprezentowanym przez:
1.Pana Andrzeja Kwiatkowskiego - Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
2.Pana Włodzimierza Maleckiego - Zastępcę Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
- zwanym dalej „ Zamawiającym "

UMOWA nr ....WAD.272.2.



ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA

podany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
VAT.

4.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

4
1.W przypadku  wystąpienia  wad jakościowych  w przedmiocie  zamówienia

uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem - Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru wadliwej części towaru i jego wymianę na wolny od wad
w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i bezpłatnej wymiany wadliwego
towaru oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

3.Zamawiający odmówi zapłaty za całość wadliwej partii towaru do czasu otrzymania
nowej partii bez wad.

5
1.Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a/ 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b/ 0,2 % wartości netto artykułów nie dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.

2.Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
przekroczy wartość nałożonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać
naprawienia jej na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem cywilnym.

3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem
Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wobec Wykonawcy przez jego kooperantów (podwykonawców i dostawców).

4.Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie  kar  umownych z  należnego mu
wynagrodzenia; potrącenie kar umownych jest dopuszczalne w stosunku do kar
niewymagalnych

6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

8
W przypadku sporu strony postanawiają, że sądem właściwym dla sporu w związku
z realizacją niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

9
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający natomiast jeden egzemplarz Wykonawca.


