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Zaproszenie

!nstytut lnżynierii chemicznej Polskiej Akademii Nauk w GIiwicach zaprasza do

przedstawienia ofeńy cenowej na sukcesywną dostawę gazóW technicznych w 2014 roku.

1. Postępowanie nie jest objęte procedurą Ustawy z dnia 29.01'2004r. Prawo zamówień
publicznych.

2. Termin składania ofeń cenowych upływa dnia 20.01 .2014r. o godz. 10:00.

3. Prosimy o sporządzenie oferty wg załączonej tabe|i i przesłanie w jeden z wymienionych
niżej sposobów:

. pocztą, w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie ,,oferty cenowe na sukcesywną
dostawę gazów technicznych w 2o14 roku dla lnstytutu |nżynierii chemicznej
Polskiej Akademii Nauk", na adres:

Instytut lnżynlerii chemicznej Polskiej Akademii Nauk,

ul. Bałtycka 5,44-100 Gliwice.

. drogą e|ektroniczną na adres secret@iich.qIiwice'p|,

. faksem na nr 32 231 03 18.

Dla ułatwienia pnygotowania oferty dołqczamy rownież tabelę w wersji edytowalnej.

4. Wymagany termin rea|izaĄi przedmiotu zamówienia: sukcesywnie do 31 grudnia 2014
roku.

5. Informujemy, Że kryteria, ktorym ZamawiĄący będzie się kierowat przy wyborze
Wykonawcow dostaw poszczego|nych gazow są: cena (70%), od|egłośc (30%).

6. Wykonawca może złożzyć ofertę na dowolną ilość gazów'

7 ' opis przedmiotu zamówienia i wymaganiaZamawiającego:

1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest W załączniku do
niniejszego zaproszenia' W zakresie przedmiotu zamówienia podano jedynie
szacunkowe i|ości dostaw poszczegó|nych gazow oraz i|ości dzierzawionych but|i
słuzące do przygotowania oferty cenowej.

2) Roz|iczenia będą odbywac się kazdorazowo w oparciu o faktyczną i|ośc
zamówionego idostarczonego gazu' W przypadku zakupu mniejszej i|ości
poszczegolnych gazow (bądz rezygnacji z zakupu danego gazu) Wykonawca nie
będzie rościł prawa do wykupu pozostałej częŚci. W przypadku zakupu większej |ub
mniejszej i|oŚci gazu niz podane wańości szacunkowe, Zamawiający wymaga, aby
cena gazu oraz cena dzierzawy nie u|egła zmianie do końca rea|izaĄi przedmiotu
zamowienia.

3) ZamawiĄący będzie odbierat but|e z gazem z punktów dystrybucyjnych własnym
transportem, z wyjątkiem wiązek Coz spożywczego i azotu ciekłego.

4) Dostawa azotu ciekłego i dostawa wiązki Co2 spozywczego będzie rea|izowana
przez Wykonawcę.

5) Zamawiający dysponuje własnymi but|ami na propan-butan.



6) W przypadku mieszanek zakupiona but|a powinna mieó okres |ega|izacji nie krótszy
niz 3 lata.

7) Termin rea|izaĄi zamÓwienia nie moze byó dłuŻszy niŻ 48 godzin, a w przypadku
mieszanek nie dłuzszy niz 7 tygodni.

8) Zapłata będzie dokonywana po kazdym zakupie, na podstawie faktury, zgodnie
z f akty cznąi|oŚcią zaku pioneg o g azu.

9) Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę na|eŻy ob|iczyc jako:

a. Cena danego gazu jest rowna jego cenie jednostkowej (cj) pomnozonej przez
przewidywane roczne zapotrzebowanie tego gazu (rzg)

b. Roczna cena dzierŻawy tego gazu jest rowna cenie jednostkowej dzierŻawy dziennej
but|i tego gazu (cd) pomnozonej przez 365 dni oraz pomnozonej przez średnią i|oŚć
but|i tego gazu dzierŻawionych rownocześnie w sak|i roku (ib).

c. Cena catkowita danego gazu jest rowna sumie ceny danego gazu i ceny rocznej
dzierŻawy tego gazu.

Uwaga: Gena jednostkowa dzierżnwy dziennej danego gazu jest stała i nie może
się zmienićw za|eżności od ilości dni dzierżawy.

d. Cena podana w ofercie (za wyjątkiem wiązki Co2 spozywczego i azotu ciekłego) musi
obejmowaÓ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

e. Cena wiązki Co2 spożywczego podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty
isktadniki związane z wykonaniem zamówienia oraz koszt ADR, transpońu,
rozładunku i odbioru wiązki pustych but|i'

f. Cena azotu ciekłego musi obejmowaÓ wszystkie koszty iskładniki związane
z wykonaniem zamówienia m.in. koszt napełnienia zbiornika o poj. 70| i koszty
związane z dostawą do Zamawiającego.

g' Ceny nie mogą u|ec zmianie do 31 grudnia 2014 roku.

8. ZamawiĄący wyraza gotowośÓ do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

9. Osoba do kontaktu: mgrAnna Zapior - Stasiak, tel. 032 231 0811,wew.223,
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