ZAPO/AZ/07/02/2011

Katowice, 2011-02-09

ZAPYTANIE OFERTOWE
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19 , 40-026 Katowice zaprasza
do złoŜenia oferty handlowej na dostawę loco;

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
OSM Mikołów 43-190 Mikołów
Ul. Filaretów 1
magazyn przyjmuje towary od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14
Beata Jarosik tel.(032) 226-22-52 osoba odpowiedzialna za przyjęcie dostawy

lp.

Nazwa materiału

RAZEM

następujących towarów:

jm.

1

rozliczenie zaliczki pobranej

bl

33

2

karta urlopowa

bl

132

3

arkusz spisu z natury uniwersalny

szt.

500

4

RW wielopozycyjny (6 pozycji) 1/3 A4 samokopiujące

bl

93

5

PZ wielopozycyjny (12 pozycji) samokopiujące

bl.

89

6

PZ 1/3 A4 - 6 pozycjowe samokopiujące

bl.

43

7

PZ - jednopozycyjny samokopiujące

bl.

30

8

RW jednopozycyjny samokopiujące 1/3 A4

bl.

337

9

Rw jednopozycyjne 1/4 A4 samokopiujące

bl.

190

10

RW wielopozycyjny (10 pozycji) samokopiujące

bl.

124

11

Mm 1-poz 1/3 A4 samokopiujące

bl.

1

12

Mm wielopozycyjne A5 (12 pozycji) samokopiujące

bl.

25

13

Mm 1/3 A-4 (5 pozycyjne) samokopiujące

bl.

11

14

Wz wielopozycyjne (12 pozycji) samokopiujące

bl.

8

15

Wz wielopozycyjne (6 pozycji) samokopiujące

bl.

24

16

Zw wielopozycyjne (6 pozycji) samokopiujące

bl.

7

17

Karty drogowa SM 102

bl.

116

18

Karta drogowa SM 101 (100 kart w bloczku)

bl.

198

19

Arkusz ewidencyjny kart drogowych A5 SM-101

bl.

4

20

Druk zmiany uŜytkowania

bl.

1

21

Likwidacja środka trwałego/przedmiotu nietrwałego A6 - 100 kartek
samokopiujące

bl.

7

22

Kartoteka magazynowa tekturowa GM-130

szt.

3000

23

Kartoteka materiałowe (białe karty) Pu-K-301

szt.

600

24

Karta ewidencyjna wyposaŜenia

szt.

20

25

Indywidualna kartoteka przydziału środków ochrony indywidualnej
odzieŜy i obuwia roboczego

szt.

670

26

Wywieszka magazynowa

szt.

850

27

Miesięczna karta eksploatacyjna SM 114-A4

bl.

7

28

Miesięczna karta eksploatacyjna SM 113-A5

bl.

13

29

Raport dyspozytorski zeszyt A-4

szt.

5

30

Raport dzienny pracy sprzętu

bl.

55

31

Roczna karta ewidencji obecności w pracy typ 508-3 A5

szt.

210

32

Druk delegacji słuŜbowej

bl.

6

1

33

Przepustka jednorazowa

bl.

4

34

Raport kasowy R-4 A-5

bl.

40

35

Dowód wpłaty KW

bl.

40

36

Pracownicza ksąŜeczka zdrowia

szt.

40

37

Protokół z połowu ryb i raków - samokopiujące

szt.

1000

38

kartoteki urlopowe

szt.

40

Oferta winna zawierać co najmniej;
 Nazwę i adres oferenta
 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególniony w zapytaniu ofertowym
 Wartość oferty netto / wartość oferty brutto podana w PLN
 Termin dostawy
 Termin waŜności oferty
 Parafowany wzór umowy
 Termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po dostawie
Oferta winna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę jej sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta winna być przesłana na adres;
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19 , 40-026 Katowice
Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej pokój 35B

Termin złoŜenia ofert upływa w dniu 15.02.2011
Oferty moŜna dostarczyć;
1. Za pośrednictwem poczty
2. Kurierem
3. Telefaksem – 032 603 8631
4. Osobiście
Informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Pani Wioletta Marcinkowska telefon 32 /60-38- 636, email: w.marcinkowska@gpw.katowice.pl
Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – waga 100%
Pytający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z Ŝadnej ze złoŜonych ofert, bez podania przyczyny, jak
równieŜ nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

2

WZÓR UMOWY NR AZ/
/2011
z dnia ……………………

ZAMAWIAJĄCY:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

WYKONAWCA:
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….

Przedmiot umowy:
Dostawa w 2011 roku druków akcydensowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych GPW S.A.
1. Cena netto: ………………… słownie ………………………………………….
2. Cena brutto: ………………… słownie ………………………………………....
3. Warunki odbioru:
Podstawą odbioru towaru będzie protokół przekazania lub WZ dostawcy
4. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Zamawiający dokona zapłaty na konto wskazane w fakturze.
Strony oświadczają, iŜ są płatnikami czynnymi podatku VAT, upowaŜniają się wzajemnie do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy i posiadają numery identyfikacji podatkowej
VAT:
ZAMAWIAJĄCY: NIP 634 012 87 88
Zamawiający zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533 posiadający kapitał zakładowy
608 393 000 zł wpłacony w całości reprezentowany przez:
1 ……………………….

……………………………………………………

2 ………………………

…………………………………………………

WYKONAWCA: NIP ………………………
Wykonawca zarejestrowany w …………………………………………………………………………...
…………………………………...Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS……………...
które, reprezentuje:
1. ………………………

………………………………………………………..

2. ………………………

………………………………………………………..
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5. Termin realizacji: dwa tygodnie od daty podpisania umowy
Adres dostawy: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

OSM Mikołów 43-190 Mikołów
Ul. Filaretów 1
magazyn przyjmuje towary od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14
Beata Jarosik tel.(032) 226-22-52 osoba odpowiedzialna za przyjęcie dostawy
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w całości.
Nadzór nad realizacją dostaw oraz koordynacją realizacji umowy:
- ze strony Zamawiającego sprawuje Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej
Pani Wioletta Marcinkowska
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………
7. Warunki ogólne;
7.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
7.2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać drogą
bezpośrednich negocjacji. Spory nierozstrzygnięte w trybie określonym podlegają rozpoznaniu
przez właściwy Sąd Gospodarczy.
7.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – 10% wartości umowy brutto za
odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego
7.4 Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy karą umowną w przypadku
niedotrzymania terminu realizacji umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za kaŜdy
dzień opóźnienia w dostawie liczony od dnia upływu umownego terminu dostawy.
Zamawiający ma prawo pomniejszyć odpowiednią fakturę Wykonawcy o naliczone kary.
7.5 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
7.6 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania jeŜeli kary umowne nie pokryją
szkody powstałej wskutek nienaleŜytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych.
7.7. Niniejszą umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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