Zapytanie ofertowe
Z dnia 18.12.2018
Ważne do dnia 27.12.2018

Nr 02/12/2018/ZO
Oferent

Zamawiający
ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z O.O.
Moniuszki 29/2
51-610 Wrocław
NIP: 8982176666

I.
Termin składania ofert:
28 grudnia 2018
II.
Wymagania dotyczace oferty/ zakres usług:
Zapraszam do składania ofert na dostarczenie drukarek 3D w ramach projektu „Rozwój elementów konstrukcji ram w technologii FiDU dla
mikropojazdów 2-, 3- i 4-kołowych z napędem elektrycznym”
Celem niniejszego zapytania jest wyłonienie dostawcy potrzebnych drukarek 3D dla Zamawiającego w okresie trwania ww. projektu.
III.
Termin realizacji usługi:
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostraczenia narzędzi zgodnie z ilością podaną przez Zamawiającego w ciągu max.28 dni
roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego i poda w ofercie szacunkowy czas dostarczenia zamówienia.
IV.
Transport
Oferent poda informację o możliwości transportu zamówionych drukarek do siedziby Zamawiającego oraz poda jednorazowy koszt transportu (kwota
brutto, netto).
Dostarczenie artykułów wg załączonego spisu w tabeli [tab.1] do niniejszego zapytania - nastąpi zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego
zapotrzebowaniem.

Tabela zapotrzebowania na drukarki 3D [tab.1]
Lp.

Opis drukarki 3D

1

Pole robocze drukarki mieszczące się w
rozmiarze 200mmx200mmx200mm

2

Pole robocze drukarki mieszczące się w
rozmiarze 300mmx300mmx300mm

Dane techniczne
– wymagane minimalne parametry
Pracująca w technologii UV LCD,
Druk z rozdzielczością warstwy: od 25 do 100 mikronów,
Prędkość wydruku 20-36 mm/h
Minimalna wysokość warstwy: 25mikronów,
Źródło światła: Zintegrowane światło UV (długość fali 405 nm)
Łączność: Wi-Fi, Ethernet, USB
Obsluga plików stl, obj., dxf., 3mf.,
Pracująca w technologii LPD (warstwowe nakładanie materialu),
Druk z rozdzielczością warstwy: od 90 do 390 mikronów,
Minimalna grubość drukowanych ścian: 400mikronów,
Automatyczne poziomowanie platformy roboczej,
Obsluga plików stl, obj., dxf., 3mf.,

Oferowane parametry w tym
producent/model

Cenna [netto]

Ilość szt: 2
Cena jednostkowa (netto):

……………………………………

Cena (netto):

…………………………………

Cena jednostkowo (brutto):

……………………………………

Cena (brutto):

…………………………………

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
ZIETA PROZESSDESIGN SP. Z o.o.

Poniższe warunki dotyczą zakupu towarów, urządzeń oraz usług. Stanowią nieodłączną część zamówienia ujętego na odwrocie. Zieta Prozessdesign sp. z o.o. nie jest
związany innymi warunkami stawianymi przez sprzedającego, chyba że strony umowy pisemnie postanowią inaczej.
V.

Oferty.

Oferty są dostarczane do Zieta Prozessdesign sp. z o.o. bezpłatnie i są niewiążące. Rysunki, modele, wzorce lub inne rodzaje dokumentacji oddane do dyspozycji dostawcy lub wykonane przez dostawcę według naszych danych, mogą być
tylko wykorzystane przy opracowaniu oferty oraz realizacji zamówienia. Podlegają one zwrotowi na żądanie lub po załatwieniu zapytania oraz zamówienia.
VI.

Zawarcie umowy.

Zamówienia jak wszelkie ich zmiany i uzupełnienia są tylko wtedy wiążące, gdy zostały przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. poświadczone lub potwierdzone na pisemnie w ciągu 5 dni od daty otrzymania. Po tym terminie zamówienie
uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń do realizacji.
VII.

Ceny.

Ceny podane w zamówieniu są stałe, a ich zmiany na podstawie późniejszych wzrostów kosztów są niedopuszczalne, o ile nie uzgodniono inaczej między stronami na piśmie. Wszelkie zwyżki cen, wynikające ze zmian produkcyjnych,
winny być zakomunikowane z wyprzedzeniem i nie będą ważne ani obowiązujące, o ile nie zostaną przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. zaakceptowane na piśmie.
VIII.

Zakres.

Zawartość, rodzaj oraz zakres dostawy wynikają wyłącznie z zamówienia Zieta Prozessdesign sp. z o.o. Jeżeli w zamówieniu nie dokonano specjalnych uzgodnień między stronami, to przedmioty dostawy winny być dostarczone w jakości
przyjętej powszechnie w obrocie handlowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

IX.

Termin dostawy.

Uzgodnione terminy dostawy są wiążące. W przypadku, gdy terminowa realizacja dostawy nie jest możliwa, to wówczas dostawca winien niezwłocznie poinformować kupującego o przewidywanym czasie zwłoki oraz podać przyczyny
opóźnienia. Powiadomienie nie zwalnia dostawcy z obowiązku wywiązania się z dostawy oraz prawnych konsekwencji zwłoki, chyba że opóźnienie w dostawie spowodowane było „siłą wyższą” w obszarze działania dostawcy lub
niezawinionym sporem pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
Jeżeli dostawca nie dotrzymuje terminu swoich zobowiązań, to kupującemu przysługuje prawo dochodzenia kary umownej za zwłokę w dostawie w wysokości 0,5% wartości dostawy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka w dostawie wynosząca
14 dni jest równoznaczna z niewykonaniem zobowiązania.
Jeżeli dostawca nie zrealizuje swoich zobowiązań w wyznaczonym przez kupującego dodatkowym terminie, to kupującemu przysługuje prawo do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy, przy zachowaniu roszczeń do
dostawcy z tytułu niewykonania umowy, zgodnie z art. 471 K.C.

X.

Przyjęcie towaru i gwarancja.

Dostawca gwarantuje, iż przedmiot dostawy posada właściwości określone w umowie, odpowiada zasadom uznawanym w technice i nie posiada wad, które eliminują lub zmniejszają wartość użytkową towaru, zgodnie z warunkami
określonymi przez kupującego w umowie.
Zapłata za towar nastąpi w terminie ustalonym między stronami w umowie, po uprzednim odbiorze przez Dział Kontroli Jakości Zieta Prozessdesign sp. z o.o.
Sprzedający udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony towar, liczony od chwili jego odbioru, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
Sprzedawca wyraża zgodę na przeniesienie gwarancji na osobę trzecią, która jest odbiorcą towaru lub urządzenia wyprodukowanego przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. a którym to towar – urządzenie lub świadczone usługi przez
sprzedającego zostały zawarte.
Stwierdzone braki dostawca winien bezzwłocznie usunąć na własny koszt. Jeżeli Usunięcie braków ze strony dostawcy jest niemożliwe, nieprzyjęte lub niedogodne, to wówczas Zieta Prozessdesign sp. z o.o. przysługuje prawo żądania
dostarczenia przez sprzedawcę na jego koszt towaru wolnego od wad.

XI.

Różne.

Sprzedający dostarczy do Zieta Prozessdesign sp. z o.o. na swój koszt, wszelkie wymagane niniejszą umową lub wynikłe w trakcie jej realizacji certyfikaty, pozwolenia, świadectwa lub licencje, związane lub niezbędne dla przedmiotu
zakupu.

W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru – urządzenia powierzonego przez Zieta Prozessdesign sp. z o.o. sprzedającemu do wykonania towaru, urządzenia lub usługi, sprzedający zapłaci równowartość uszkodzonego lub utraconego
towaru lub urządzenia oraz pokryje wszelkie straty wynikłe z tego powodu.
XII.

Anulowanie umowy przez sprzedającego.

Sprzedający może anulować umowę tylko w formie pisemnej, ponosząc wszelki koszty powstałe w Zieta Prozessdesign sp. z o.o. z tego tytułu.
XIII.

Spory i obowiązujące prawo.

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd gospodarczy. W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

