
Wrocław, dnia 22 września 2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania
Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 i. poz. 1129 z późn. zm.)

OZNACZENIE SPRAWY:

M-II-2310-63/2022/RB

DK- ~8]i4Go /„1o~22i
ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

NIP: 896-000-47-80

REGON: 930 156 216

Sekretariat: Tel. 47 871 44 10; Faks 47 871 41 25

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Renata Bienias — tel. 47 871 24 01

Zakończenie postępowania: 29.09.2022 r., ~. 12.00

PRZEDMIOT i ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

RĘKAWICE NURKOWE SCUBAPRO G- FLEX GLOVES 5 MM- 2 PARY

Rozmiar: 2 x L

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- kolor: czarny

- rękawice do nurkowania w zimnej wodzie

- anatomiczny krój zapewni dopasowanie i komfort w użytkowaniu

- łatwe do zakładania i zdejmowania za pomocą zamka błyskawicznego



- podwójne uszczelnienie zapewni optymalną blokadę przed wodą

- material: super elastyczny 5 mm neopren z izolacją tytanową

- pluszowe wnętrze zagwarantuje ciepło nawet w zimnej wodzie

- teksturowa antypoślizgowa warstwa spodnia zapewni chwyt i swobodę mchów

Produkt ma być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta. Objęty okresem
gwarancyjnym nie krótszym niż 24 miesiące, posiadać instrukcję w języku polskim. Towar musi być
fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa: w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP
ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław
pon-pt w godzinach 8.00—14.00.
Osoby upoważnione do odbioru: p. Zygmunt Świąć Tel.47 871 32 77

p. Dariusz Kubacki Tel. 47 871 46 98

WARUNKi POSTĘPOWANIA! ZAMÓWIENIA:
~ Wykonawca wystawia fakturę po dokonaniu dostawy, a podstawą wystawienia faktury będzie podpisany
przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia (data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż
data faktycznej dostawy)
~ Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
faktury VAT
)~ Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto — waga 100 %.

~- O wyborze najkorzysmiejszej 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 postępowaiiia (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.

>Oświadczam, że jako Wykonawca przystępujący do złożenia oferty w powyższym zakresie
zapoznałem się z treścią oświadczenia dot. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia
2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” i nie podlegam przedmiotowemu
wykluczeniu

KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wy~okośri 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym mialo 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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