
Wrocław, dnia 22.10.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFER1Y
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669i 1693 —tekst ujednolicony)

OZNACZENIE SPRAWY:
M-II-2310-77/2020/IŻ KP Bogutynlu (lsd)
M-II-2310-79/2020/IŻ KP Lwówek .Śi. (2 szt)

ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Pudwale 31-33, 50-040 Wrocław
NIP. 8~6 WOO 47 80
REGON: 930 156 216
Sekretariat: Tel.478714410
Faks 478714125

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:
Kamilla Pszczółkowska —Tel.4787 14886

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Termohigrometr TermikPlus 3 szt.

MINIMALNE WYMAGANIA:
a) miernik temperatury i wilgotności
b) pomiartemperaturyw°C
c) pomiar wilgotności w % RH
d) rozdzielczość 0,1
e) dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
f) sygnalizacja niskiego stanu baterii
g) zakres mierzonych temperatur: -30°C do 70°C
h) zakres mierzonych wilgotności: odo ioo % RH
i) rozdzielczość: w całym zakresie pomiarowym 0,1
j) dokładność °C: -1+0,5°C lub lepsza w zakresie pomiarowym -20°C do 40°C, -1+1°C w

pozostałym zakresie pomiarowym
k) dokładność pomiaru wilgotności RH -1~ 2-4%RH w zakresie 0- 100%
I) wyświetlacz: LCD
m) czas pracy baterii: S lat pracy ciągłej
n) zasilanie: bateria 1/2xAA 3,6V
o) wymiary obudowy: 45x100x19 mm
p) stopień ochrony obudowy: 1P65
q) wyposażony w świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium pomiarowe

producenta
r) w zestawie: baterie, uchwyt na ścianę oraz podpórka (jeżeli nie są zamontowane na stałe w

urządzeniu)
s) instrukcja wjęzyku polskim
t) gwarancja 12 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT:
Produkt ma być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Powinien być
objęty okresem gwarancyjnym nie krótszym niż 12 miesiecy, posiadać instrukcję w języku polskim.
Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu użytkowania zgodnie
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.





TERMIN REALIZACJI:
Dostawa w terminie do 13 listopada 2020 roku
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnionia z Zamawiającym terminu odbioru przedmiotu
zamówienia ostatecznie na 3 dni robocze przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia.
Osoba do kontaktu z ramienia Komend/Komisariatów Policji:
KPP Lwówek Śląski, Pani Katarzyna Sawicz, Tel. 47 8735202
KP Bogatynia (obsługuje KPP Zgorzelec), Pani Magdalena Gotthardt, Tel. 47 87 32305
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Miejsce dostaw:
Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim (2 szt)

- adres: ul. Przyjaciół żołnierza 61/1, 59-600 Lwówek Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu (dot. Komisariat Policji w Bogatyni) (1 szt)

- adres: ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G. 59-900 Zgorzelec
Proszę dopisać: dla Magdaleny Gotthardt

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

WARUNKI POSTĘPOWANIA/ ZAMÓWIENIA:
) Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

faktury VAT.
) Kryteriumwyboruoferty cenajednostkowa brutto—waga 100%.
) 0 wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne)

ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
) Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być
również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz
podatkami i opłatami lokalnymi.

) W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia, na koszt wykonawcy.

) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego),
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym
czasie, bez podania przyczyny.

) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.

)„ Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych
w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało
nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca — w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego
jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.
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