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ZO/ZU.290.1/2018  Międzylesie, 17.12.2018r.   

 
Zapytanie ofertowe 

na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  
kwoty 30.000 euro w skali roku. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna ciętego oraz wyrobów z drewna ciętego 

na potrzeby Zamawiającego wg asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1  
do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. 
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
4. Ofertę (załącznik nr 2) należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2018r. do godziny 12:00  

w siedzibie Zamawiającego:  
Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 
57-530 Międzylesie, Budynek A, pokój nr 7 (sekretariat), bądź: 

 pocztą lub 

 na adres mailowy: j.gora@izolatory.pl, b.cholewa@izolatory.pl lub 

 faksem: 74/8126603. 
5. Termin rozpatrzenia ofert i wyboru Wykonawcy: 02.01.2019r. 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 
nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. 

6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
7. Kryteriami oceny ofert są: cena (80%) i czas realizacji zamówienia (20%). 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom 
określonym w niniejszym zapytaniu, zaproponuje najniższą cenę oraz najkrótszy czas 
realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jednostkowego nie może być dłuższy niż 
5 dni roboczych. 

 

Maksymalną liczbę punktów w kryterium cena (80 pkt.) otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najniższą cenę brutto wyrażoną w PLN, natomiast pozostali Wykonawcy 
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 

𝑃 =
𝐶𝑁

𝐶𝑂𝐵
 𝑥 [80] 

 

gdzie:  
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy 
CN– najniższa cena brutto wyrażona w PLN 
COB– cena brutto oferty badanej wyrażona w PLN 
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Maksymalną liczbę punktów w kryterium czas realizacji (20 pkt.) otrzyma Wykonawca, który 
zaproponuje najkrótszy czas realizacji natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 
odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 
 

𝑃 =
𝑅𝑁

𝑅𝑂𝐵
 𝑥 [20] 

 

gdzie: 
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy 
RN – najkrótszy czas realizacji wyrażony w dniach 
ROB – czas realizacji oferty badanej wyrażony w dniach 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie suma punktów uzyskanych przez 
Wykonawcę. 

 

8. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana, w terminie 3 dni od daty wyboru oferty. Wzór umowy stanowi 
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

9. Osoba uprawniona do kontaktu: Jarosław Góra, tel. 74/8126395 wew. 130  w godz. 7:00 
do 15:00, od poniedziałku do piątku, e-mail: j.gora@izolatory.pl.  

10. Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 
2) Oferta – załącznik nr 2, 
3) Wzór umowy – załącznik nr 3. 
 
 
 

 
 

  p/o Dyrektora Zakładu 

  mgr Przemysław Czesnołowicz 

  /podpis Kierownika Zamawiającego  
na oryginale dokumentu/ 
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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna ciętego oraz wyrobów z drewna ciętego 
wg poniższego zestawienia: 
 

Asortyment Jednostka Ilość 

minimalna 

Ilość 

maksymalna 

Paleta ≠ 25 m² 700 1.000 

Paleta ≠ 32 m² 200 300 

Tarcica ≠ 25 m³ 15 18 

Tarcica ≠ 32 m³ 2 4 

Tarcica ≠ 40 m³ 5 8 

Krawędziak 10 x 10 m³ 3 5 

Krawędziak frezowany wg rys. O.262.1 szt. 1.200 1.500 

Krawędziak frezowany wg rys. O.167 szt. 40 100 

Krawędziak frezowany wg rys. O.166 szt. 100 150 

Krawędziak frezowany wg rys. O.165 szt. 120 150 

 
 

1. Palety: 

 Szerokość palet: 500 do 1500 mm, 

 Długość palet:  1500 do 5000 mm, 

 Grubość desek: 25 lub 32 mm 
Deski z drewna iglastego, obrzynane, nie strugane, bez śladów kory i tzw. okorków, 
szerokość desek skrajnych oraz środkowej min. 140 mm, odstęp pomiędzy deskami  
max. 160 mm. 
Palety zbijane gwoździami pierścieniowymi lub skrętnymi o długości min. 2 x grubość 
deski, zaginane od spodu.  
Wysokość palet: zgodnie ze standardem EUR (144 ± 5 mm). 
 

2. Krawędziak frezowany: 
Krawędziak z drewna iglastego, obrzynany, nie strugany. 
Wymiary: 

 100 x 140 x 1200  

 100 x 120 x 1200, 



 80 x 100 x 1200, 

 100 x 100 x 1200 
Kształt i rozmieszczenie wyfrezowań zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 

3. Tarcica: 
Tarcica z drewna iglastego o grubości 25, 32 lub 40 mm, bez śladów kory i tzw. okorków. 

 Szerokość: min. 140 mm, 

 Długość: min. 3000 mm. 
 

4. Krawędziak: 
Krawędziak z drewna iglastego, nie strugany  o wymiarach 100 x 100 mm i długości  
min. 2000 mm. 
 

      

 
 
Ilości zawarte w tabelce stanowią dolną i górną granicę zobowiązań Zamawiającego do zakupu 
poszczególnych asortymentów. W przypadku zakupu ilości minimalnych Wykonawcy  nie 
przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze.  
 

Załączniki: 
Rysunek nr O.167 - Belka mocująca izolatory 3EQ1 
Rysunek nr O.165 - Belka mocująca izolatory 3EQ3 
Rysunek nr O.166  - Belka mocująca izolatory 3EQ4 
Rysunek nr O.262.1 - Belka 100x100x1200 
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...................................., dnia  ...................... 

.............................................................................. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

  

 

 
OFERTA NA DOSTAWĘ   

drewna ciętego oraz wyrobów z drewna ciętego 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/ZU.290.1/2018z dnia 17.12.2018r. zgłaszamy 
ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia. 
 

Lp. Asortyment Jednostka 
miary 

Cena jednostkowa 

1.  Paleta ≠ 25 m²  

2.  Paleta ≠ 32 m²  

3.  Krawędziak frezowany wg rys. O.262.1 szt.  

4.  Krawędziak frezowany wg rys. O.167 szt.  

5.  Krawędziak frezowany wg rys. O.166 szt.  

6.  Krawędziak frezowany wg rys. O.165 szt.  

7.  Tarcica ≠ 25 m³  

8.  Tarcica ≠ 32 m³  

9.  Tarcica ≠ 40 m³  

10.  Krawędziak 100 x 100 m³  

 
Czas realizacji jednostkowego zamówienia: ……………… dni od dnia złożenia zapotrzebowania. 
Ceny jednostkowe podane w ofercie obejmują wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy (załącznik nr 3) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku wybrania naszej oferty osobami uprawnionymi do zawarcia umowy ze strony 
Wykonawcy są: 
…………………………………………………….. - ………………………………………..  
…………………………………………………….. - ………………………………………..  
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 
…………………………………………………………………, nr tel. ………………………., e-mail: ………………………..… 

 
 

................................................................. 
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 
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/wzór umowy/ 

 
 
 

Umowa nr …. 
zawarta w dniu ………………………….. 

 

na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku 
w wyniku dokonania wyboru oferty złożonej w związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego 
zapytania ofertowego nr ZO/ZU.290.1/2018. 
 
 
STRONY UMOWY 
 

Instytut Elektrotechniki 
Zakład Doświadczalny III 
ul. Wojska Polskiego 51 
57 – 530 Międzylesie 
KRS: 0000047884 
NIP: 525-000-7684 
REGON: 000037902-00020 
reprezentowany przez Przemysława Czesnołowicza – p/o Dyrektora Zakładu i 
Agnieszkę Żędzianowską – p/o Głównego Księgowego 
zwany dalej Zamawiającym. 
 
………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
KRS/ nr ewidencji działalności gospodarczej: ………………………… 
NIP:  ………………………… 
REGON: ………………………… 
reprezentowany przez  …………………………………………………….. 
zwany dalej Wykonawcą. 
 
 
 

§ 1. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa drewna ciętego oraz wyrobów z drewna ciętego,  

CPV: 03419000-0, 03419100-1, zgodna z ofertą Wykonawcy z dnia ………………… i opisem przedmiotu 
zamówienia, zwana dalej dostawą. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

       Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody  

w trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust.1. 
 



§ 2. 
 

TERMIN ORAZ WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU 
1. Dostawa będzie realizowana od daty zawarcia umowy sukcesywnie, w ilości szacunkowej, według 

zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31.12.2019r. 
Ilość szacunkowa: 
 

Asortyment Jednostka Ilość 

minimalna 

Ilość 

maksymalna 

Paleta ≠ 25 m² 700 1.000 

Paleta ≠ 32 m² 200 300 

Tarcica ≠ 25 m³ 15 18 

Tarcica ≠ 32 m³ 2 4 

Tarcica ≠ 40 m³ 5 8 

Krawędziak 10 x 10 m³ 3 5 

Krawędziak frezowany wg rys. O.262.1 szt. 1.200 1.500 

Krawędziak frezowany wg rys. O.167 szt. 40 100 

Krawędziak frezowany wg rys. O.166 szt. 100 150 

Krawędziak frezowany wg rys. O.165 szt. 120 150 

 

 

2. Bieżące dostawy będą dostarczane przez Wykonawcę na adres: 
 Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III 
 ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie 
3. Terminy dostaw i wielkości poszczególnych partii będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego. 
4. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie do ….. dni od daty e-mailowego, bądź 

telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 
5. W trakcie realizacji zamówienia, w zależności od potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość 

zakupu mniejszej ilości zamawianego drewna i palet niż określona w ust. 1.  
W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze  
z tytułu zlecenia na zakup mniejszej ilości drewna i palet.   

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru oraz za bezpieczny 
rozładunek we wskazane miejsce, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej 
wiedzy w tym zakresie. 

 
§ 3. 

 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
uwzględniające koszty niezbędne do realizacji dostawy drewna i palet w szczególności: materiałów, 
transportu, rozładunku oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej 
umowy. 



2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający może udzielić Wykonawcy, z którym zawrze  umowę, 
zamówień cząstkowych do łącznej kwoty 110.000,00 złotych netto, nie dłużej jednak niż do upływu 
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwota ta jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną 
granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć zgodnie z zapotrzebowaniem. 

3. Oferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe podane w ofercie, stanowiącej załącznik do 
niniejszej umowy, będą obowiązywać niezmiennie przez cały okres obowiązywania  umowy, z 
zastrzeżeniem § 6 ust. 1. 

4. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze  
w terminie do …… dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.   

5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę przy 
każdorazowej dostawie drewna i palet.  
Wartość każdorazowej faktury będzie wynikała z pomnożenia ilości dostarczonych wyrobów przez 
cenę jednostkową, powiększoną o należny podatek VAT.  

6. Dane do wystawienia faktury VAT: 
Instytut Elektrotechniki 
ul. Pożaryskiego 28 
04 – 703 Warszawa 
NIP: 525-000-76-84 
Fakturę zawierającą powyższe dane należy dostarczyć na adres Zamawiającego –  
Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie. 
 
 

§ 4. 
 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) w wysokości 10 % wartości netto umowy, o której mowa w §  3 ust 2 , gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności dotyczących Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a)  w wysokości 10 % wartości netto umowy, o której mowa w §  3 ust 2, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności dotyczących Wykonawcy . 
b) w wysokości 1 % wartości netto umowy, o której mowa w § 3 ust 2 , za każdy dzień opóźnienia 

przekraczający termin realizacji  każdego zamówienia (partii towaru) 
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli 

przewyższa ona wysokość kar umownych ustalonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
 

§ 5. 
 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 
1. Zamawiający oświadcza, że osobą upoważnioną przez niego do kontaktu z Wykonawcą jest 

Jarosław Góra, tel. (74) 8126395, e-mail: j.gora@izolatory.pl 
2. Wykonawca oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Zamawiającym 

jest  …………………………………………………………..………..…….. 
3. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są upoważnione do dokonywania 

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany 
umowy. 

4. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do reprezentacji nie stanowi zmiany umowy i wymaga 
jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

 
 
 



 
 

§ 6. 
 ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1.   Zamawiający przewiduje zmiany cen jednostkowych jedynie w wyniku zmiany obowiązującej stawki 
VAT. 

2.   Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

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

§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,  
przekazać wykonania całości lub części niniejszej umowy Stronie trzeciej. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie,  
a w razie braku polubownego rozwiązania, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
6. Integralnymi elementami umowy są: 

 Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1, 

 Oferta Wykonawcy – zał. nr 2. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 


