
ZAPYTANIE oFERToWE nr ITLlMs .thp.-6.!,!ł-łp$ ,b|EV
z dnia ?.!,.!(,?:'!.I. r.

W zwiqzku z rea|izacjq projektu dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

lnstytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz kierujqc się zasadq uczciwej konkurencji i rÓwnego

traktowania wykonawcÓw, a także zasadq efektywnego zarzqdzania finansami, zwracamy się z prośbq o

przedstawienie oferty cenowej na Zakup materiałÓw do wykonania elementÓw z kompozytu epoksydowego wrazz

dostawq do zamawiajqcego.

l. Zamawiaiacv:

Pol i technika Warszawska
Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Zamawiajqcy oświadcza ie zgodnie z art .  13 ust.  1 i  ust.  2 rozporzqdzenia Par|amentu Europejskiego i  Rady (UE)
20t6/679 z 27 kwietnia 2oL6 r. W sprawie ochrony osÓb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46/wE (ogÓ|ne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz '  UE L 119, s.  1) -  dalej  RoDo, Zamawiajqcy informuje:

1) Administratorem Danych osobowych zawartych w dokumentach sktadanych przez WykonawcÓw w
trakcie postępowania o udzie|enie zamÓwienia, w szczegÓlności we wnioskach o dopuszczenie do udziatu
w postępowaniu oraz W ofertach jest Zamawiajqcy, tj. Po|itechnika Warszawska, reprezentowana przez
Rektora w imieniu ktÓrego zadania Administratora na Wydzia|e Mechanicznym Energetyki  i  Lotnictwa
real izuje Dziekan Wydziatu.

2) Podanie danych osobowych jest dobrowo|ne, |ecz niezbędne do wzięcia udziału W postępowaniu i
zawarcia umowy.

3) Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 |it. b RoDo w ce|u
przeprowadzenia postępowania o udzie lenie zamÓwienia oraz reaI izacj i  zawartej umowy i  będq
udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisÓw prawa.

4) Dane osobowe będq przechowywane zgodnie zart .97 ust.  1ustawy Prawo zamÓwie pub|icznych przez
okres 4 lat od dnia zako czenia postępowania, a jeże|i czas trwania umowy będzie przekraczat 4 |ata przez
caty czas trwania umowy. Dane osobowe wynikajqce z zawartej umowy będq przechowywane przez
okres, w ktÓrym mogq ujawnić się roszczenia zwiqzane z zawartq umowq.

5) Każdej osobie, ktÓrej dane sq przetwarzane przystuguje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

c) w zakresie wynikajqcym z przepisÓW - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak
rÓwnież prawo do ograniczenia przetwarzania.

6) Każdej osobie, ktÓrej dane sq przetwarzane przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśl i jej  zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.

7) Kontakt z lnspektorem ochrony Danych Zamawiajqcego: iod@pw.edu.p|

ll. Przedmiot zapWania:



Zakup materiałÓw do wykonania elementÓw z kompozytu epoksydowego Wraz z dostawq do zamawiajqcego w

zwiqzku z realizacjq projektu dla Politechniki Warszawskiej Wydzia|u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej.

lIl. opis przedmiotu zamÓwienia

Dostawa materiatÓw do wykonania eIementÓw z kompozytu epoksydowego:
1. 40 m2 tkaniny węg|owej o gramaturze 90+95 g/m,, splot ptÓciennym, wtÓkno tK 67+7otex, szerokość

100 cm (tkanina o nazwie hand|owej lnterglass 98110 |ub podobna o zbl iżonych parametrach);
2, 30 m2 tkaniny węg|owej o gramaturze 160 g/m,, sp|ot twi|i| Z/Z,włÓkno 3K 2oo tex, szerokość 1O0 cm

(tkanina o nazwie handlowej Interg|ass 98131 |ub podobna o zb| iżonych parametrach);
3. 50 m. tkaniny szklanej o gramaturze 81 g/m,, sp|ot ptÓciennym, wtÓkno 34 tex, szerokość ].00 cm,

(tkanina o nazwie hand|owej lnterg|ass 9oo70 z atestem |otniczym lub podobna o zb| iżonych
parametrach);

4. 100 m, tkaniny szklanej o gramaturze 163 8/m2, sp|ot twi|t 2/2, wtÓkno 68 tex, szerokość 1.00 cm,
(tkanina o nazwie hand|owej lnterglass 92LLo z atestem |otniczym Iub podobna o zb|iżonych
parametrach);

5. 100 m, tkaniny szk|anej o gramatu rze 28O g/m,, sp|ot twi|| 2/2, włÓkno 3x68/2O4 tex, szerokość 100 cm,
(tkanina o nazwie hand|owej Interg|ass 92t25 z atestem |otniczym |ub podobna o zbliżonych
parametrach);

6. 2 kg rowingu węg|owego,24K 1600 tex, (rowing o nazwie hand|owej Torayca T7oo lub podobny o
zbI iżonych parametrach);

7. 100 mb taśmy węg|owejjednokierunkowej, 32O g/m2,6K, szerokość 25 mm (taśma o nazwie hand|owej
KDU 1002 z atestem |otniczym Iub podobna o zb| iżonych parametrach);

8. 10 kg utwardzacza H 286 MGS (do żywicy L 285 MGS);
9. 15 m2 materiału przektadkowego typu Spheretex Iub Corernata o grubości 2 mm;
].0.5,5 m, (np. 2 arkusze 2450x1150) pianki  o gęstości 60 kg/m3, grubość 2 mm (pianka o nazwie hand|owej

Herex 70.55 |ub podobna o zb| iżonych parametrach);
1' t .20 m'(np. 7 arkusze 2450x1150) pianki  o gęstości 60 kglm3, grubość 3 mm (pianka o nazwie hand|owej

Herex 70.55 lub podobna o zb| iżonych parametrach);
12.L0 kg aerosilu;
13. 15 kg mikrobalonu;
14.5 kg ptatkÓw bawełnianych;
15,0,2 kg{2 opakowania po 0,1 kg) barwnika (pasty barwiqcej) do żywic, ko|or z ie lony lub niebieski;
16. 100 m. fo l i i  do |aminowania podciśnieniowego Po 12o Iub podobna;
L7.50 m2 de|aminażu do żywic epoksydowych;
18. 50 m2 maty odsysajqc ej 2OOg/m2.

lV. Termin realizacii .
Termin rea|izacji przedmiotu zamÓwienia: 4 tygodniod daty podpisania umowy.

V. Termin i mieisce skladania ofert: ,r
oferty na|eży złozyć w formie elektronicznej do dniapo-l.lsToPAD 2018 r. do godziny 12.oo (oferty złożone po tym
terminie nie będq rozpatrywana zgodnie z treściq art. 84 ust. 2 ustawy)

Wiadomość zawierajqca ofertę Wraz zaparafowanymi zatqcznikami powinna być oznaczone nazwq (firmq) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajqcego na adres: bhern'rL@mei l .pw.edu.pl  z dopiskiem w temacie:
Zakup materiałÓw kompozytovtych dla PW ME\L tTLiMs,

Vl. Wvmagania wobec oferenta
oŚWlADcZEN |A l DoKU M ENTY PoTWl E RDZAJĄCE sPEŁN |AN I E WARU N KoW U DZ|AŁU :

Wykonawca na potwierdzenie spetniania warunkÓw udziatu w postępowaniu sktada wraz z ofertq następujqce
dokumenty i  oświadczenia:

1) Zaparafowanyprojekt
2) Formularz ofertowy



AktuaIne oświadczenie potwierdzajqcego spetnianie przez Wykonawcę warunkÓw określonych w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamÓwieri pub|icznych, sporzqdzone wedtug Wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 3
do niniejszego zapytania
Aktualne oświadczenia potwierdzajqcego brak podstaw wyk|uczenia Wykonawcy z powodu niespetnienia
warunkÓw o ktÓrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamÓwie publicznych, sporzqdzone wedtug
Wzoru stanowlqcego zatqcznik nr 4 do niniejszego zapytania

W przypadku, gdy Wykonawca przy wykozywaniu spetniania warunkow udziatu w postępowaniu będzie powoływat
się na potencjot innych podmiotÓw, ktore będq braty udziat w realizacji części zamÓwienia, przedktada także
oświadczania dotyczqce tego podmiotu w zakresie Wymoganym dta Wykonawcy,

Vll. KrWeria ocenv ofertv:

-WybÓr oferty zostanie dokonany na podstawie kryteriÓw: cena oferty (Ioo%):

Kryterium cena oferty będzie Iiczone wedtug Wzoru:
{słainizsza e*rła f c*na *terty *e**łanei} x 188 - d* zd*byłła maksymalnie taa pkt.

3)

4)

V||l. Załaczniki:

Zatqcznik nr 1- Projekt Umowy

Zatqcznik nr 2 - Formu|arz oferty

Zatqcznik nr 3 - WzÓr oświadczenia
Prawo zamÓwieró pubIicznych
Załqcznik nr 4 - WzÓr oświadczenia
Prawo zamÓwieri pu blicznych

potwierdzajqcego spełnianie warunkÓw okreś|onych w art. 22 ust. 1. ustawy

potwierdzajqcego spetnianie warunkÓw określonych w art. 24 ust. 1. ustawy

Dyrek ior
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PROJEKT UMOWY

W dniu 2018 roku w Warszawie, pomiędzy:

Po|itechnikq Warszawskq, Wydziatem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Instytutem Techniki Lotniczej i Mechaniki
Stosowanej, 00-665 Warszawa, Ul. Nowowiejska 24, NIP: 525-ooo-58-34, Regon: 0oooo1554, zwanQ
da|ej ,,ZAMAWIAJĄCYM,, reprezentowanq przez: Dyrektora |nstytutu Techniki Lotniczej i Mechanlki Stosowanej
dr. hab. inż. Grzegorz Krzesi skiego prof. PW, z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie
pełnomocnictwa nr BR-P-363l2oL6 z dn. 01.09.201'6 r.

a

f i rmq z s iedzibq W .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  wpisanq do . . . . . . . . . . . . . ' . . . .  pod numerem prowadzonego przez
N|P ....... '..., Regon .., zwanq da|ej ,,Wykonawcq,,, reprezentowanq przez

W wyniku przeprowadzenia postępowania bez stosowania ustawy Prawo zamÓwieri pub|icznych zgodnie z art. 4 pkt.
8 tejże ustawy na Zakup materiałÓw do wykonania e|ementÓw z kompozytu epoksydowego wraz z dostawą do
zamawiajqcego w zwiqzku z reaIizacjq projektu dla Po|itechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa lnstytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, strony zawierajq umowę następujqcej treści:

L. Wykonawca zobowiqzuje się
elementÓw z kompozytu

Sr
zreaIizowa ć na rzecz Zamawiajqcego
epoksydowego Wraz z dostawq

zamÓwienie: Zakup materiałÓw do wykonania
do zamawiajQcego zgodnie ofertq z dnia

5z
1'.  Termin rozpoczęcia real izacj i  Umowy rozpoczyna s ię z dniem jej podpisania, a termin zako czenia 4 tygodnie od

daty podpisania umowy.
2. Za termin realizacji umowy przejmuje się termin podpisania Protokotu odbioru.
3. Umowa będzie reaIizowana zgodnie z ofertq stanowiqcq zatqcznik do niniejszej umowy.
4. Adres dostawy:

Politechnika Warszawska
Wydziat Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

93
1. Potwierdzeniem wykonania niniejszej umowy będzie Protokot odbioru podpisany przez uprawnionych

przedstawicieli obu stron.
osobami uprawnionymi do podpisania Protokotu odbioru sq
1) ze strony Wykonawcy - . . . . . . . . .
2) ze strony ZamawiajQcego
W przypadku zastrzeże co do wykonanego zamÓwienia, Zamawiajqcy Wyznaczy Wykonawcy termin na
dostarczenie sprzętu bez wad.
Termin, o ktÓrym mowa w ust.  3, n ie może być dtuższy niż 7 dni roboczych. W przypadkach uzasadnionych
warunkami technicznymi termin ten może być wydtu Żony za zgodq Zamawiajqcego.
Po dostarczeniu przedmiotu zamÓwienia, bez zastrzeże Strony podpiszq ProtokÓt odbioru.

9ą
Z tytutu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajqcego łqczne wynagrodzenie w wysokości:
brutto: zt (stownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ,  netto: zł (stownie: . . . . ' ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)  + podatek v^T 23%

zt  (słownie  PLN:  . . . . . . . .  . . . . . . . . . ) .
Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ptatne w terminie do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT na podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru.
Strony ustalajq, że Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi catkowite wynagrodzenie
na|eżne Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej Umowy.

2.

3 .

4.

5 .

2 .

3 .



4. Płatność zostanie dokonana prze|ewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy okreś|one na fakturze. Za
dzie ptatności będzie uważany dzieri, w ktÓrym Zamawiajqcy złozy ważne iskuteczne polecenie prze|ewu catej
odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

9s') '. Każda ze stron zobowiqzuje się do dotożenia na|eżytej staranności w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,
w tym także do petnej wspÓtpracy z drugq Stronq w celu zapewnienia na|eżytego i terminowego wykonania
niniejszej Umowy.

2. Strony usta|ajq, że do bezpośrednich kontaktÓw w trakcie wykonania niniejszej Umowy powołane zostajq
następujqce osoby:
1) ze strony Wykonawcy -. . . . . . . . .

2) ze strony Zamawiajacego

s6
1. Zamawiajqcy i  Wykonawca będq mog|i  rozwiqzać zawartq umowę z terminem Wypowiedzenia 7 dni a następnie

zaprzestać jej reaIizacji, jeżeli druga strona narusza postanowienia niniejszej umowy, powodujqc tym samym
utratę zasadniczych korzyści, jakie mogq być osiqgnięte w wyniku jej reaIizacji.

2. Zamawiajqcy może rozwiqzać umoWę bez zachowania okresu wypowiedzenia , jeżeli:
1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeże Zamawiajqcego uparcie nie wykonuje umowy

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażqcy sposÓb zaniedbuje zobowiqzania umowne.
2) Zostata ogłoszona upadtość Wykonawcy |ub Wykonawca przystqpit do |ikwidacji swojej działalności, z

wyjqtkiem li kwidacj i przep rowadzon ej w ce| u przeksztatce n ia.
3. Rozwiqzanie umowy powinno nastqpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i

powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku rozwiqzania umowy Wykonawca i  ZamawiajQcy zobowiqzujq s ię w terminie 7 dni od daty

rozwiqzania do sporzqdzenia szczegÓtowego protokotu ustugi w toku, wg stanu na dzieri rozwiqzania umowy.
5. W razie rozwiqzania umowy przez ktÓrqkolwiek ze stron wykonane ustugi oraz materiaty optacone przez

Zamawiajqcego będq uważane za jego wtasność.

5z,)'. Strony usta|ajq, że z tytutu niena|eżytego wykonania umowy przystugujq kary umowne z następujqcych tytutÓw i
w podanych wysokościach :
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu karę umownq z tytutu rozwiqzania umowy przez Zamawiajqcego z

przYczYn niezaIeżnych od Zamawiajqcego w wysoko ści IO% wartości wynagrodzenia umownego netto,
2) W przypadku zwtoki w wykonaniu przez Wykonawcę jego zobowiqzari wynikajqcych z niniejszej Umowy i w

sposÓb w niej przewidziany, Zamawiajqcemu będq przysługiwaty kary umowne w wysokościO,t% wartości
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzieri zwtoki od terminu okreś|onego W 5 2 ust. 1. umowy.

z. Strony mogQ domagać się odszkodowania na zasadach ogÓ|nych za szkodę przekraczajqcq wysokość kar
umownych.

5s
L. Na przedmiot zamÓwienia Wykonawca udzie|a 12 miesięcznej gwarancj i .  Termin gwarancj i  rozpoczyna s ię od daty

podpisani a P rotokołu od bio ru.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiqzany jest do bezptatnej obstugi serwisowej oraz bezpłatnego usunięcia

wsze|kich zgłoszonych usterek oraz wad w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia tego faktu na nr faksu
.. .  lub adres e-mai l  (podany przezWykonawcę przed podpisaniem umowy).

3. Podstawq ubiegania się o świadczenie gwarancyjne jest faktura sprzedaży.
4. Wykonawca ponosi odpowiedziaIność z tytutu gwarancji za:

1) Wady fizyczne zmniejszajqce wartość użytkowq, technicznq |ub estetycznq dostarczonego sprzętu.
2| Usunięcie nieodptatnie wad ujawnionych w okresie gwarancj i  w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia

wady.
5. Wykonawca ustugi jest odpowiedziaIny wzg|ędem Zamawiajqcego z tytutu rękojmi za wady fizyczne i prawne

materiałÓw objętych u mowq.
6. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadajqcych się do usunięcia, Wykonawca zobowiqzany jest do ich

usunięcia w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dtuższym niż 28 dni roboczych. W przypadku nie
wywiqzania się Wykonawcy z ciqiqcych na nim obowiqzkÓw, Zamawiajqcy może na jego koszt usunqć wady.

7. Gwarancjq nie sq objęte wady powstate z innych przYczYn niż tkwiqce w przedmiocie umowy, a W szczegÓ|ności
powstałe wskutek niewtaściwego użytkowania przedmiotu umowy, niewtaściwej konserwacji, uszkodze
mechanicznych, zdarzeri Iosowych oraz nieprzestrzegania warunkÓw okreś|onych w kartach gwarancyjnych.

8. Wykonawca gwarantuje Zamawiajqcemu autoryzowany serwis gwarancyjny producenta.



9. Wsze|kie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodujq utratę praw z gwarancji.
10. Sprzęt, ktÓry po trzeciej naprawie będzie nadaI wykazywat zgłaszana Wadę, Wykonawca wymieni na nowy bez

żadnej doptaty, nawet gdyby od chwi|i rea|izacji zamÓwienia / podpisania umowy, ceny na taki sprzęt u|egły
zmianie.

9 g
1.. Każda ze Stron ponosi swoje wtasne koszty i wydatki oraz honoraria iwydatki swoich doradcÓw i przedstawicie|i,

ponies ione w zwiqzku z zawarciem i  wykonaniem niniejszej Umowy.
2. Wszystkie zawiadomienia, ktÓre sq Wymagane lub dozwo|on e przez niniejszq Umowę będq uważane za wtaściwie

doręczone, jeże|i zostanq doręczone (a) do rqk wtasnych, (b) przesłane pocztq kurierskq lub listem poleconym (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), |ub (c)jeś|i przesłane faksem (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),z tym
jednakże, że kopia jakiejko|wiek wiadomości przestanej faksem zostanie niezwtocznie przesłana jednym ze
sposobÓw przewidzianych w punktach (a) i  (b),  (d) pocztq elektronicznq.

3. Jakiekolwiek zawiadomienie Iub inna korespondencja będzie uważana za doręczonq W dacie doręczenia, zgodnie
z przepisami prawa po|skiego. Doręczenia pod wskazane wyżej adresy będzie uznane za skuteczne chyba, że
odpowiednia strona w drodze powiadomienia doręczonego pozostatym stronom zgodnie z niniejszym pkt.  2
poinformuje uprzednio o zmianie swego adresu.

9ro
1.. Zamawiajqcy oświadcza Że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady

(UE) 20161679z 27 kwietnia 2016 r.  W sprawie ochrony osÓb f izycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46/wE (ogÓ|ne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz'  Urz. UE L 119, s.  1) -  dalej  RoDo, Zamawiajqcy informuje:
1) Administratorem Danych osobowych zawartych w dokumentach sktadanych przez WykonawcÓw w

trakcie postępowania o udzie|enie zamÓwienia, w szczegÓ|ności we wnioskach o dopuszczenie do udziatu
w postępowaniu oraz W ofertach jest Zamawiajqcy, tj. Politechnika Warszawska, reprezentowana przez
Rektora w imieniu ktÓrego zadania Administratora na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
real izuje Dziekan Wydziatu.;

2) Podanie danych osobowych jest dobrowo|ne, Iecz niezbędne do wzięcia udziatu w postępowaniu i
zawarcia umowy;

3) Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 l it. b RoDo w ce|u
przeprowadzenia postępowania o udzie|enie zamÓwienia oraz reaI izacj i  zawartej umowy i  będq
udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisÓw prawa;

4) Dane osobowe będq przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamÓwie pub|icznych przez
okres 4 lat od dnia zakorĄczenia postępowania, a jeże|i  czas trwania umowy będzie przekraczat 4 |ata
przez caty czas trwania umowy. Dane osobowe wynikajqce z zawartej umowy będq przechowywane
przez okres, w ktÓrym mogq ujawnić się roszczenia zwiqzane z zawartq umowq.

5) Każdej osobie, ktÓrej dane sq przetwarzane przystuguje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) w zakresie wynikajqcym z przepisÓW - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak

rÓwnież prawo do ograniczenia przetwarzania.
6) Każdej osobie, ktÓrej dane sq przetwarzane przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

jeś|i jej  zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.
7) Kontakt z Inspektorem ochrony Danych Zamawiajqcego: iod@pw.edu.p|

$r r
L. W sprawach nieureguIowanych niniejszq umoWq majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamÓwieri

publicznych, Kodeksu cywilnego.
2. Wsze|kie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy mogq nastqpić za zgodq Stron w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności.
3. W razie powstania sporu zwiqzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiajqcy zobowiqzany jest do

Wyczerpania postępowania rek|amacyjnego, kierujqc swoje roszczenia do Wykonawcy' Jeże|i Wykonawca odmÓwi
uznania roszczenia Iub nie udzie l i  odpowiedzi  w terminie 21 od daty zgtoszenia roszcze ,  Zamawiajqcy może
zwrÓcić s ię do sqdu.

4. Strony powinny dqŻyć do po|ubownego rozwiqzywania sporÓW, W szczegÓ|ności do zawezwania do prÓby ugody
określonej przepisami 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.



5.

6 .

Spory mogqce wynikać z realizacji niniejszej umowy będq
Zamawiajqcego.
Niniejszq umowę sporzqdzono W dwÓch (2) jednobrzmiqcych
każdej ze Stron.

rozstrzygnięte przez Sqd właściwy dla siedziby

egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla

WvxRz zRtAczlvlxÓw srRruowlAcYcx lnnteRRlnr czĘścl unnourv:

1) Oferta Wykonawcy z dnia

zAMAWlAJĄCY WYKONAWCA

Dyrektor

b{
Dr hąb, inż.



Załqcznik 2

Do:

(.;;;i;;;;ilil;iil;;
Nawiqzujqc do ogtoszenia W postępowaniu o zamÓwienie pub|iczne prowadzonym W trybie zapytania ofertowego
na: Zakup materiałÓw do wykonania e|ementÓw z kompozytu epoksydowego Wraz z dostawq do zamawiajqcego w
zwiqzku z realizacjq projektu dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
lnstytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej.
my niżej podpisani:

( nazwa (fi rma ) doktad ny ad res Wykonawcy/WykonawcÓw);
1. SKŁADAMY oFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamÓwienia.
2. OŚW|ADCZAMY, że naszym petnomocnikiem d|a potrzeb niniejszego zamÓwienia jest:

(Wypetn iajq jedyn ie p rzedsi ębiorcy sktadajqcy wspÓ| nq ofertę)
3. OŚW|ADCZAMY, Że zapozna|iśmy się z opisem przedmiotu zamÓwienia i uznajemy się za zwiqzanych okreś|onymi w
niej postanowieniami i  zasadami postępowania.
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamÓwienia cenę netto zt .  (stownie ztotych: . . . . . ' . . )
powiększonq o podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . . .  . . , , , ,  Zt, ,  co W Wyniku daje cenę brutto . . . . . . . . . . . .  . . . . , .zł. (stownie złotych

. . . . . . . . ) ,
5. ZoBOW|ĄZUJEMY S|Ę do wykonania zamÓwienia w terminie do . . . . . . . .  tygodni od daty podpisania umowy.
6. UWAZAMY S|Ę za zwiqzanych niniejszq ofertq przez okres 30 dni od uptywu terminu składania ofert.
7. ZAMÓW|ENIE ZREAL|ZUJEMY sami/przv udzia|e PodwykonawcÓw. Podwykonawcom zostanq powierzone do
wykonania następujqce zakresy zamÓwienia:

(opis zamÓwienia z lecanego podwykonawcy)

ffi .'.j**.'. .il;;;;;; ;;il;-;;;'.ui
8. OŚWIADCZAMY, Że zapoznaliśmy się z |stotnymi Postanowieniami Umowy, okreś|onymi w opisie Przedmiotu
ZamÓwienia i zobowiqzujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq ofertq,
na warunkach okreś|onych w Opis ie Przedmiotu ZamÓwienia, w miejscu i  terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajqcego.
9. OŚW|ADCZAMY, zgodnie z art' 22 ust. 1 i art. art, 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2Oo4 r. Prawo zamÓwie
Publicznych _ 2017 r' poz. L579 z poźn. zm.), oświadczam, że:

. posiadam uprawnienia do wykonywania okreś|onej dziataIności Iub czynności,  jeże|i  ustawy naktadajq
obowiqzek posiadania takich uprawnie

o posiadam niezbędnq wiedzę i  doświadczenie oraz potencjat techniczny, a także dysponuję osobami
zdo|nymi do wykonania zamÓwienia

r znajduję się w sytuacji ekonomicznej i f inansowej zapewniajqcej wykonanie zamÓwienia
o nie pod|egam wyk|uczeniu z postępowania o udzie|enie zamÓwienia na mocy o art .  24 ust.  1 ustawy Prawo

zamÓwie Publ icznych.
10. WszELKĄ KoREsPoNDENcJĘ w sprawie niniejszego postępowania na|eży kierować do:
11. oFERTĘ niniejszq sktadamy na . ' ' . . . . . .  ko|ejno ponumerowanych stronach.

d n i a _ _ 2 0 1 8 r o k u
(pieczęć i podpis Wykonowcy)



Załqcznik nr 3

Sktadajqc ofertę na zapytanie ofertowe na: Zakup materiałÓw do wykonania elementÓw z
kompozytu epoksydowego Wraz z dostawQ do zamawiajqcego w zwiqzku z realizację projektu
dla Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa lnstytutu
Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oświadczamy, Żez

spełnia my wa run ki dotyczqce :
1. posiadania uprawnie do wykonania działalności lub czynności zwiqzanych z realizacjq niniejszego

zamÓwienia, jeże|i przepisy prawa nakładajq obowiqzek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym iosobami zdoInymi do wykonania zamÓwienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

dn ia .2018 r.

( po d p i s Wy ko n awcy/Wy ko n owcow )

( p ieczęć Wy kon aw cy/Wy kon awcow)



7ałqcznik nr 4

Składajqc ofertę W przetargu nieograniczonym na Zakup materiałÓw do wykonania elementÓw z
kompozytu epoksydowego Wraz z dostawa do zamawiajacego w związku z realizacją projektu d|a
Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego EnergeĘki i Lotnictwa InsĘfiutu Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamÓwienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia f9.oL.zo}A r. Prawo zamÓwieri publicznych (Dz. U. z 2oL7 r. poz.
L579 z poźn. zm.)

dnia .2018 r.

( p od p i s Wy ko n aw cy/Wy ko n aw cÓw )

(p i e c z ę ć Wy ko naw cy / Wy ko naw c Ów )

?
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