
Putawy, 03.03.2017 r. 

INS/NO/ZO-5/2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
TIenek glinu prazony (AI2O3) - 24 000 kg 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ZAMAWIAJACY 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedziby w Pulawach przy Al. Tysi^clecia Panstwa 
Polskiego 13A, 24-110 Pulawy, wpisany do rejestru przedsi^biorcow prowadzonego 
przez S^d Rejonowy Lubl in-Wschod w Lublinie, z siedziby w Swidniku, V I Wydz ia i 
Gospodarczy Kra jowego Rejestru Sadowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 98; 
REGON 000041619. 

ORIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA 
Przedmiotem zamowienia jest dostawa t ienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg. 
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal^cznik nr 2 do zapytania 
ofer towego - KARTA S P E C Y F I K A O I S U R O W C O W E J . 

TERMIN REALIZAai ZAMOWIENIA - 10 dni od dnia podpisania umowy. 

OCENA OFERT 

Zamawiaj^cy dokona oceny waznych ofert na podstawie kryterium - cena 100%. 

INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJK0R2YSTNIEJSZEJ OFERTY 
0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy zawiadomi Wykonawcow za 
posrednic twem poczty elektronicznej oraz zamiesci wyniki na swojej stronie internetowej 
znajduj^cej si^ pod adresem www.ins.pulawv.pl 

ISTOTNE W A R U N K I PRZYSZtEJ U M O W Y 
• zaplata za przedmiot zamowienia obejmuje rowniez inne koszty, w tym koszt 

t ransportu i dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaj^cego (magazyn) 
w lasnym lub op laconym t ranspor tem. 

OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU Z W Y K O N A W C A M I 

1) Anna Zawadzka - sprawy formalne tel. 81 473 17 62 

2) Damian Wludarczyk - sprawy merytoryczne te l . 81 473 14 13. 

:Q nalezy przestac za posrednictwem poczty elektronicznej na adres 
•zawadzka@ins.pulawv.pl w terminie do 8 marca br. do godz. 12:00. 

ZALA,CZNIKI 

1) formularz ofer towy 

2) opis przedmiotu zamowienia 
3) wzor umowy 



Zai^cznik nr 1 

INS/NO/ZO-5/2017 

OFERTA 
do zapytania ofertowego 

WYKONAWCA 

Ja/My nizej podpisani 

Adres: 

NIP REGON 

adres e-mail; 

numer telefonu: 

osoby do kontaktu z Zamawiaj^cym 

sMadamy niniejsz^ oferty dotycz^c^ zapytania ofertowego: 

dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg 

CENA za 24 000 kg 

netto: 2I 

VAT: zi 

Brutto: z\ 

slownie: 

Termin platnosci - 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 

1. SKtADAMY OFERT^ na dostawy przedmiot zamowienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
2. ZOBOWI/\ZUJEMY SI^ dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny z KARTA SPECYFIKAai 

SUROWCOWEJ (za+^cznik nr 2 Zapytania ofertowego). 
3. 20B0WIAZUJEMY SI^ wykonac zamowienie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 
4. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si^ z istotnymi postanowieniami umowy okreslonymi w Zapytaniu 

ofertowym, nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i 
zobowi^zujemy si^, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejsz^ 
oferty na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym. 

5. OSWIADCZAMY, ze odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci 
gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, jest dost^pny w 
formie elektronicznej pod adresem internetowym 

Piecz^c Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy 



Zal^cznik nr 2 

INS/NO/ZO-5/2017 

KARTA SPECYFIKACJI SUROWCOWEJ 

K S S - 2 

Nazwa i wzor 

chemiczny 

surowca 

TIenek glinu prazony ( A I 2 O 3 ) 

Wymagane 

parametry 

Sktad chemiczny (dla mater ia lu wysuszonego w 105 °C} 

St^zenie AI2O3 [% wag.] - nie mniej niz 99.0 

Straty prazenia w 1000 "C [% wag.] - nie wi^cej niz 1.0 

St^zenie Na20 [% wag.] - nie wi^cej niz 0.4 

St^zenie Fe203 [% wag.] - nie wl^cej niz 0.03 

StQzenie SiOz [% wag.] - nie wl^cej niz 0.02 

Catkowite stQzenie metal i ci^zkich [% wag ] - nie wi^cej niz 0.02 

Wtasclwosci fizykochemiczne 

Wi lgo tnosc [% wag.] - nie wi^cej niz 1 

Udziat fo rmy a-A^Os [% wag.] - m in . 40, maks. 70 

Powierzchn ia wtasciwa (metoda BET} [mV g] - nie mniej niz 12 

Postac 

Drobnoziarn is ty proszek barwy bialej 

opakowan iach typu big-bag 25 kg. 

pakowany w workach lub 



Zat^cznik nr 3 

INS/NO/ZO-5/2017 

UMOWA nr INS/NO/ZO-5/2017 

zapytanie ofertowe 
dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg 

zawarta w dniu 2017 r. w Pulawach pomi^dzy Instytutem Nowych Syntez 
Chemicznych z siedziby w Pulawach przy Al. Tysi^clecia Panstwa Polskiego 13A, 24-110 Pulawy, 
wpisany do rejestru przedsi^biorcow prowadzonego przez S^d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie, 2 
siedziby w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; KRS 0000113728; NIP 
716 000 20 98; REGON 000041619, ktory reprezentuje: 

Cezary Mozenski - Dyrektor INS 

zwany dalej „Zamawiajqcy" 

a 

ktor^ reprezentuje: 

zwany dalej „Wykonawc^" 

Umowa jest nast^pstwem przeprowadzenia zapytania ofertowego dostawa tienku glinu prazonego 

(AI2O3) w ilosci 24 000 kg, nr sprawy INS/NO/ZO-5/2017. 

§ 1 -
1. Przedmiotem umowy jest dostawa tienku glinu prazonego (AI2O3) w ilosci 24 000 kg. 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal^cznik nr 2 do Zapytania ofertowego - KARTA 
SPECYFIKAai SUROWCOWEJ. 

2. Wykonawca zobowiqzuje si^ dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny z KART/\I 
SUROWCOWEJ Zamawiaj^cego. 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowi^zuje si^ dostarczyc przedmiot zamowienia terminie 10 dni od dnia podpisania 

umowy. 
2. Przedmiot zamowienia b^dzie dostarczany do magazynu, mieszcz^cego si^ w siedzibie 

Zamawiaj^cego, od poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 6:00 do 13:00. 
3. Osob^ do kontaktow ze strony Zamawiaj^cego jest Pan Jan Lipski, tel. 81 473 14 88. 

§ 3 . 
1. Cena sprzedazy glinu prazonego za 24 000 kg wynosi: 

Netto 2I 
VAT zl 
Brutto zi 

Slownie brutto: 

2. Zaplata za przedmiot zamowienia obejmuje tez inne koszty, w tym koszt transportu i dostawy 
przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaj^cego (magazyn) wlasnym lub opiaconym 
transportem. 

§ 4 . 
Zamawiaj^cy dokona zapiaty za dostarczony przedmiot zamowienia w ci^gu 30 dni od otrzymania 
faktury. 



§ 5 . 
Strony ograniczaj^ odpowiedzialnosc z tytu+u r^kojmi w ten sposob, ze w przypadku dostarczenia przez 
Wykonawcy towaru wadliwego, Zamawiaj^cy obowi^zany jest wymienic towar w ci^gu 
24 godzin. W przeciwnym razie, Zamawiaj^cy uprawniony jest do odst^pienia od umowy. 

§6. 
1. Wykonawca zobowi^zany jest do zaptacenia Zamawiaj^cemu kary umownej za kazdy dzien zwioki w 

dostarczeniu towaru, w wysokosci 0,2% wartosci towaru za kazdy dzien zwioki, ktory wg umowy 
byi zobowi^zany dostarczyc. 

2. Wykonawca pozostaje w zwioce, jezeli nie dostarczyi towaru w terminie lub dostarczony towar jest 
wadliwy. 

3. Odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytuiu kary umownej nie wyi^cza jego obowi^zku do naprawiania 
szkody na zasadach ogolnych. 

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nast^pic za zgod^ obu stron wyrazon^ na pismie, pod 
rygorem niewaznosci. 

§ 8. 
S^dem wlasciwym miejscowo do rozstrzygania sporow mi^dzy stronami jest S^d wlasciwy dla siedziby 
Zamawiaj^cego. 

§ 9. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 
cywilny. 

§ 10. 
Umow^ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. 

Wykonawca Zamawiaj^cy 


