NR SPRAWY: EH/NCH/059/2015.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(na dostawę spektrofotometr UV-VIS geometria d/8º)
1.ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 26, e”mail: itb@moratex.eu
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do pomiarów
całkowitego światła odbitego i rozproszonego w zakresie UV-VIS wraz z komputerem,
akcesoriami i oprogramowaniem (spektrofotometr UV-VIS geometria d/8º).
2.2.Szegółowy opis zestawu zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2.3.Kod CPV: 38500000-0. Aparatura kontrolna i badawcza

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
3.1.Wymagany termin realizacja umowy –dostawa maksymalnie w ciągu 5 tygodni od
podpisania umowy.
3.2.Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
4.TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 5 maja 2015 r. na adres e-mail: anawrocki@moratex.eu lub
bezpośrednio w siedzibie Instytutu.
5.ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Oferta musi zawierać:
a) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia),
b) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis
techniczny oferowanego urządzenia,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
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6.KRYTERIUM.
6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim jest cena.
6.2. Oferty będą oceniane według poniższego wzoru:
C = ( Cmin / Coferty ) x 100
C
Cmin
Coferty

- wartość punktowa ceny
- cena najniższej oferty
- cena badanej oferty.

7.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.
W sprawach proceduralnych: Artur Nawrocki anawrocki@moratex.eu tel.: 42 637 41 64
W sprawach merytorycznych: Michał Miklas mmiklas@moratex.eu tel. 42 637 37 10 wew. 185

8.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
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Załącznik nr 1 do
sprawy nr :EH/NCH/059/2015
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie spektrofotometru
UV-VIS z geometrią pomiarową d/8º wraz z komputerem, akcesoriami i oprogramowaniem
oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia dla Instytutu
Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczony zestaw do pomiarów całkowitego światła odbitego i rozproszonego w
zakresie UV-VIS musi spełnić wymagania nie gorsze niż::
1. WYMAGANE PARAMETRY
 Spektrofotometr dwuwiązkowy pracujący w zakresie UV-VIS z przeznaczeniem do
pomiaru odbicia próbek stałych (tkaniny, dzianiny, skóry, folia),
 Zakres pomiarowy minimum (360–700) nm,
 Geometria pomiarowa: światło rozproszone i 8° widziane,
 Źródło światła lampa ksenonowa, filtrowane do światła dziennego D65,
 Port lustrzanki automatycznie włączony lub wyłączony,
 Analizator spektralny z podwójnym układem 256 diod i siatką holograficzną o
wysokiej rozdzielczości,
 Przedział raportowania 10nm,
 Użyteczna szerokość pasma 10nm,
 Zakres fotometryczny 0 do 200%,
 Czarny wzorzec wysokiej klasy,
 Powtarzalność 20 odczytów Białej Płytki 0,03 (max),
 Zgodność międzyinstrumentalna dla światła odbitego 0,30 (max), 0,15 (śred.),
 Soczewka 3 pozycyjna – auto zoom,
 Trzy przysłony do pomiaru światła odbitego,
 Pole pomiarowe o średnicy minimum 30mm,
 Komunikacja z PC poprzez interfejs szeregowy RS-232 lub USB 1.1,
 Kula całkująca do pomiaru promieniowania odbitego i rozproszonego (na zakres
UV-VIS)
o średnicy minimum 150 mm, z możliwością umieszczenia próbek do pomiarów za
kulą (pomiar reflektancji),
 Pułapka dla odbicia lustrzanego,
 Certyfikowane wzorce bieli,
 Wzorzec zielony,
 System kontroli urządzenia i akwizycji danych nie gorszy niż: Procesor klasy „i” o
wydajności, co najmniej 5800 pkt. wg testu PassMark CPU Mark, dysk twardy nie
mniejszy niż 500GB, DVD-RW, pamięć RAM nie mniejsza niż 8GB, system
operacyjny 64-bitowy zapewniający wsparcie dla środowiska sterującego
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urządzeniem, kompatybilny z systemem operacyjnym pakiet narzędzi biurowych,
karta LAN,
 Oprogramowanie do pełnego sterowania urządzenia (spektrofotometru)
pozwalające na zbieranie i obróbkę danych, pomiary widm i pomiary punktowe,
możliwość przenoszenia widm do i z innych programów obliczeniowych,
sprawdzanie poprawności pracy urządzenia (system walidacji spektrofotometru),
oprogramowanie testujące, wyznaczanie parametrów barwy wg standardu CIE
L*a*b*,
 Deklaracja zgodności CE.
2. WYMAGANIA DODATKOWE
 Dostawa, Instalacja i uruchomienie zestawu do pomiarów całkowitego światła
odbitego
i rozproszonego w zakresie UV-VIS oraz szkolenie pracowników odbędzie się w
siedzibie Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, 90-505 Łódź, ul. M.
Skłodowskiej – Curie 3.
 Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru,
 Okres zagwarantowania serwisu i części zamiennych od daty sprzedaży – minimum
10 lat,
 Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: max 48h (przez czas reakcji serwisu
Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego od
momentu zgłoszenia awarii),
 Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie papierowej,
.
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Załącznik nr 2 do
sprawy nr :EH/NCH/059/2015

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy, adres:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na spektrofotometr UV-VIS geometria d/8º,
informujemy, iż przedmiot zamówienia wykonamy w następujących cenach:

Asortyment

Zestawu do pomiarów
całkowitego światła odbitego
i rozproszonego w zakresie
UV-VIS wraz z komputerem,
akcesoriami i
oprogramowaniem
(spektrofotometr UV-VIS
geometria d/8º).

Jednostka
miary
(kpl.)

Wartość oferty
wg cen netto
(zł.)

Podatek
VAT
(zł)

Wartość oferty
wg cen brutto
(zł.)

1

Słownie brutto...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
1. W przypadku wyboru niniejszej oferty, oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty,
jakie ponosi Zamawiający na wykonanie przedmiotu umowy.
2. Płatności będą realizowane w formie przelewu z terminem płatności ...........(nie mniej niż 14 dni).
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty wraz
z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w pełni z wzorem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy
do niego żadnych zastrzeżeń.
6. Na zamawiane urządzenia Wykonawca udzieli ........................miesięcy gwarancji (minimum 24
miesiące).
7. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: ............... tygodni od daty zawarcia umowy
(nie dłużej niż 5 tygodni).
8. Oświadczam, że oferowany sprzęt został wyprodukowany w:............. roku.

..................................
(miejscowość i data)

............................................
(podpis osoby/osób upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do
sprawy nr :EH/NCH/059/2015

UMOWA NR: EH/NCH/059/………../2015
Zawarta w dniu ................. 2015 r. pomiędzy:
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi przy ulicy
M. Skłodowskiej – Curie 3, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście
w Łodzi – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000060963, NIP: 724 000 02
10, REGON: 000047504, zwanym dalej Zamawiającym” i reprezentowanym przez:
Elżbietę Witczak – Dyrektor,
Cecylię Kazanek – Zastępcę dyr. ds. Ekonomicznych. Główną Księgową.
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym” i reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
w wyniku wyboru oferty, złożonej w odpowiedzi na „Zaproszenie do złożenia oferty”
zamieszczone na stronie: www.moratex.eu w dniu 28 kwietnia 2015.
§1
PRZEDMIOT UMOWY.
1.

2.

Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu do pomiarów całkowitego światła
odbitego i rozproszonego w zakresie UV-VIS wraz z komputerem, akcesoriami
i oprogramowaniem (spektrofotometr UV-VIS geometria d/8º), spełniającego
wymagania opisane w Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
Urządzenie jest fabrycznie nowe i zostało wyprodukowane w ……… r.
§2
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI

1.
2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się, iż przedstawiona w ofercie cena nie zmieni się w całym
okresie obowiązywania umowy.
Cena zawiera także koszt opakowania, transportu, rozładunku, ubezpieczenia,
instalację i uruchomienie urządzenia oraz szkolenia pracowników w siedzibie ITB
„MORATEX” w zakresie obsługi i oprogramowania.
Strony ustalają
wartość umowy na kwotę:
a) netto:…………..….zł, (słownie: ……………………..…………………………………zł)
b) brutto:.....................zł, (słownie: …………………………………………………….. zł)
Termin płatności ustala się na………dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
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§3
TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY.
1.
2.

3.

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu……….. tygodni od daty
podpisania umowy.
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę uruchomienia urządzenia,
przeszkolenia pracowników oraz podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Miejscem wykonania umowy jest: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
w Łodzi (90-505), ul. M. Skłodowskiej – Curie 3.
§4
GWARANCJA, WARUNKI SERWISOWANIA.

1.

Wykonawca udzieli na urządzenie – spektrofotometr UV-VIS, …… - miesięcznej
gwarancji, licząc od daty uruchomienia urządzenia. i podpisania protokołu odbioru
końcowego
bez
zastrzeżeń
(Załącznik
nr
1
do
niniejszej
umowy):
a) serwis gwarancyjny:
w czasie trwania gwarancji, wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą
sprzętu objętego gwarancją ponosi Wykonawca,
naprawa sprzętu objętego gwarancją odbywać się będzie każdorazowo na
podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia serwisowego, dokonanego przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego,
czas reakcji serwisu w przypadku awarii: max 48 h (przez czas reakcji serwisu
Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego od momentu
zgłoszenia awarii)
świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę
Punkt serwisowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
przyjęcia zgłoszenia serwisowego,
w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych,
termin naprawy nie może być dłuższy niż 28 dni, w przypadku konieczności wysyłki
sprzętu do producenta, termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni,
Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu gwarancji o ile
zgłoszenie serwisowe nastąpiło przed upływem okresu gwarancji,
wszelkie części zamienne użyte do naprawy urządzenia będą fabrycznie nowe
i będą posiadać te same parametry techniczne, co części podlegające wymianie,
gwarancja obejmuje wszystkie zaistniałe wady i usterki z wyjątkiem uszkodzeń,
które zostały spowodowane korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonego elementu przedmiotu
umowy wskazującego wady fizyczne na nowy tego samego typu i o tych samych
parametrach technicznych w przypadku, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych,
urządzenie nadal będzie niesprawne. W takiej sytuacji okres gwarancyjny na daną część
biegnie na nowo od dnia wymiany,
termin gwarancji, o którym mowa w § 4 ust.1, zostaje automatycznie przedłużony o
okresy naprawy,
b) w okresie gwarancyjnym zostaną przeprowadzone przeglądy techniczne, po jednym
w każdym roku,
c) po okresie gwarancji wykonawca zapewni serwis i dostępność części zamiennych przez
minimum 10 lat od momentu od daty sprzedaży.
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2. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji przed dokonaniem przez
Zamawiającego zapłaty, termin zapłaty określony w § 2 ust. 4 ulega zawieszeniu do czasu
ostatecznego jej rozstrzygnięcia, a w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany
niewłaściwego urządzenia lub ich elementów, do dnia dostarczenia Zamawiającemu
niewadliwego przedmiotu zgodnego z umową.
§5
KARY UMOWNE.
1. Strony umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne.
2. Kary umowne naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:
a. 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu
i uruchomieniu urządzenia zgodnego z umową w stosunku do terminu określonego
w § 3 ust. 1;
b. 10 % wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 3 litera b w sytuacjach, kiedy
umowa nie będzie przez strony kontynuowana tj.:
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
- nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
dochodzenia
wyrównania
poniesionych
i udokumentowanych strat na zasadach ogólnych o ile przekroczą one wysokość kar
umownych i z tego tytułu Zamawiający będzie żądał naprawienia szkody wynikłej w związku
z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych przy zapłacie faktur wystawianych
przez Wykonawcę Zamawiającemu.
5. Kwota, o której mowa w ust. 4 wynikać będzie z naliczonych na podstawie ust. 2 kar
umownych i wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
§6
ZMIANA UMOWY
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
§7
OSOBY DO KONTAKTU
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
a) ze strony Zamawiającego

p . Michał Miklas, tel.: .42 637 37 10 wew. 185;

b) ze strony Wykonawcy:

p. ................................. , tel.: .....................................;
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane na
drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji
dotyczących umowy i związanych z jej wykonywaniem.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy
EH/NCH/059/………../2015

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO SPEKTROFOTOMETRU.
1. Niniejszym potwierdza się, że w dniu.............2015 r., w Instytucie Technologii
Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi, dokonano odbioru końcowego zestawu do
pomiarów całkowitego światła odbitego i rozproszonego w zakresie UV-VIS wraz z
komputerem, akcesoriami i oprogramowaniem (spektrofotometr UV-VIS geometria d/8º).
2. Wykonawca dostarczył urządzenie w ilości .... kpl, model.............., nr seryjny.................,
numer dokumentu dostawy......................
3. Sprzęt został wykonany i dostarczony zgodnie z wymaganiami określonymi w ofercie
i umowie i jest technicznie sprawny.
4. Wraz z urządzeniem dostarczono następujące dokumenty:
-karta gwarancyjna,
-Deklaracja zgodności CE
-instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim i angielskim w formie
papierowej,
- informacja dotycząca świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych
-................................................................................................................................................
-................................................................................................................................................
5. Uwagi:......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY:
Imię i nazwisko: ...............................................................................
podpis:..................................

WYKONAWCA:
Imię i nazwisko: ...............................................................................
podpis:..................................
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