ZAPO/AZ/09/02/2011

Katowice 2011-02-28

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.
SUW Zawada, ul. Bytomska 6 , 42-674 Karchowice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Oddział przyjmuje towary od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 13
Telefon: SUW Zawada: 032-233-78-34

następującego silnika:
lp

Nazwa
Silnik elektryczny głębinowy do pompy G100
typ. SGMd 24

- 30 kW
- 400 V
- 2880 obr/min
1 - z łoŜyskiem oporowym segmentowym wahliwym

Oferta winna zawierać co najmniej;
 Nazwę i adres oferenta
 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególniony w zapytaniu ofertowym
 Informację o zdolności dostarczenia:
- Deklaracji CE
- DTR
- Karty Gwarancyjnej
- Instrukcji w języku polskim
- Inne: ……………………………………………………………………..
 Wartość oferty netto / wartość oferty brutto- tylko w złotych polskich

jm

Szt.

ilość

1

 Termin dostawy
 Termin waŜności oferty
 Warunki gwarancji
 Termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni po dostawie
 Parafowany wzór umowy

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: 08.03.2011
Oferty moŜna dostarczyć ;
1.

Za pośrednictwem poczty

2.

Kurierem

3.

Telefaksem – 032 60-38-631

4.

Osobiście

Informacji technicznych udziela Pan Jan Fels- 032-233-78-34
Informacji dotyczących realizacji zamówienia udziela Pan Tomasz Gnieliński / telefon 032 60-38-640

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem
zapytania ofertowego oraz częściowych.
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 oferentów o wyniku postępowania.

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr AZ/
/2011
z dnia ……………………

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

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

………………………………..
………………………………..
……………………………….
………………………………..

Przedmiot umowy:
Dostawa zgodnie z ofertą Wykonawcy nr ……….. z dnia ……………;
następującego silnika:
Nazwa

lp

Silnik elektryczny głębinowy do pompy G100
typ. SGMd 24
- 30 kW
- 400 V
1 - 2880 obr/min
- z łoŜyskiem oporowym segmentowym wahliwym

jm

Szt.

ilość

1

1. Cena netto: ………………………………………………………………………………….
2. Cena brutto: …………………………………………………………………………………
3. Warunki odbioru:
Podstawą odbioru silnika będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli stron umowy. Dostawca przekaŜe wraz z towarem wszystkie wymagane
dokumenty, zgodnie z ofertą z dnia…………….. t.j.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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 ….......…………………………………………………. pod numerem
KRS ………………………..
które, reprezentuje:
1. …………………………
2. ………………………....

5. Termin realizacji: ……………………………..
6. Adres dostawy:
Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do oddziału:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
SUW Zawada, ul. Bytomska 6 , 42-674 Karchowice
Oddział przyjmuje towary od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 13
telefon: 032-233-78-34
zpw.zawada@gpw.katowice.pl

Nadzór nad realizacją dostawy oraz koordynacją realizacji umowy:
- ze strony Zamawiającego sprawuje ……………………………………………………………………

- 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.
7.5. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający ma prawo pomniejszyć faktury Wykonawcy o
naliczone kary
7.6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
7.7. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania jeŜeli kary umowne nie pokryją
szkody powstałej wskutek nienaleŜytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych.
7.8. Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

