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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

NA ZAMÓWIENIE  
pn.: „ DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DDP ARKADIA+ 

W KRZELOWIE” 

 
I.  ZAMAWIAJĄCY: 
Zamawiający:  FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  

ul. Dworcowa 20 
28-340 Sędziszów 

 
WWW:       www.fpir.pl 
 
Osoba do kontaktu:   Iwona Kwiecień 
E-mail:   biuro.fundacja.pir@wp.pl 
 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA:   

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego (rozeznanie rynku) 
określonej w dokumencie pn.: „Wytyczne  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. 

3. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: 

 www.fpir.pl 

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, 
zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania 
w każdym czasie bez podania przyczyny. 

6. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje roszczenie  
w stosunku do Zamawiającego. 
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7. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający umieści informację o wyborze 
najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej 

8. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą, o terminie podpisania umowy. 

 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do siedziby DDP ARKADIA+ 
w Krzelowie wraz z montażem. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny 
od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w I gatunku. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – wykaz . 

Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów na miejscu montażu oraz 

dopasowanie wymiarów do wskazanego pomieszczenia 

2. Kody CPV:  

39100000-3   Meble  

39141000-2  Meble i wyposażenie kuchni   
39710000-2    Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 

 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do 
siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Krzelowie (budynek internatu - Zespół Szkół – 

Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Zespół Szkół Rolniczych w 

Krzelowie. Krzelów 39, 28-340 Sędziszów).  

4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami 
obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający informuje, że w przypadku określenia 
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie 
wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez 
zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, 
funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana 
marka lub nazwa handlowa lub zwyczajowa określa klasę produktu, a nie konkretnego 
producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku 
do opisanych i podanych w wymaganych parametrach pod warunkiem, że będą posiadały 
nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający wskazał wymiary min./max określając 
przedmiot zamówienia. W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych 
produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako 
równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w 
OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności 

5. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną. 
Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczanych urządzeń i materiałów powinny być 
sporządzone w języku polskim.  

6. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą 
ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę.  
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IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Okres realizacji zamówienia: do 20.02.2020.  
 
V.  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejscem realizacji zamówienia: DDP ARKADIA+ (budynek internatu - Zespół Szkół – Centrum 

Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Zespół Szkół Rolniczych w Krzelowie. 

Krzelów 39, 28-340 Sędziszów). 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki 
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 

c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu niniejszego zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi 
przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz 
potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania. 

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na 
podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego 
zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do 
złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
w tym zażądać przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków 
udziału lub posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, w 
rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.  

2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,  
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą  
w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie  
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.  

 

VIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być złożona na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik do niniejszego 
Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką Wykonawcy oraz podpisana przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie 
będą rozpatrywane. 

2. Niekompletne oferty i oferty które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego  
w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

3. Do formularza Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby 
podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z aktualnego 
KRS lub CEiDG. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.  

5. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.  

6. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie 
przeciwko Zamawiającemu. 

7. Odpowiedzi na wnioski dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane 
na stronie internetowej. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące 
niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną. 

 
IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym 
lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego 

2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy 

3. Termin nadsyłania ofert : 29 stycznia 2020r. do godziny 10:00. 

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta na „DOSTAWĘ MEBLI I WYPOSAŻENIA 
DDP ARKADIA+ W KRZELOWIE” 
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5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać 
OFERTA MEBLE, oferta musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w 
formacie pdf). 

6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej  

7. Oferta złożona po terminie nie będzie oceniana. 

8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni. 

9. Oferta złożona elektronicznie,  w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna 
zostać dostarczona w formie oryginału. 

10. Otwarcie ofert: 29 styczeń 2020r. godzina 10:10 w biurze Zamawiającego ul. 
Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów. 

11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć wykaz obejmujący przedmiot 
zamówienia zawierający ceny jednostkowe poszczególnych elememntów.  

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY 

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz 
złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.  

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100pkt, w tym: 

 [K1] Cena – 85pkt 

  [K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10pkt 

 [K3] Klauzule społeczne – 5 pkt 

3. Punktacja za kryterium K1 Cena, za zakup mebli wraz z dostawą do siedziby 

Zamawiającego będzie obliczana na podstawie wzoru: 

 
 
 

cena najniższa spośród złożonych ofert 

K1=  --------------------------------------------------------------------------  x  85 
cena badanej oferty 
 

Oferta może otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch 
miejsc po przecinku. 

 

4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji będzie obliczana według 

następującego wzoru. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy  
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) okres gwarancji, licząc od daty odbioru zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 
15 punktów procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 
miesiące) otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru: 

 
okres gwarancji badanej oferty (min. 24 miesiące) 

K3 =  ----------------------------------------------------------------------  x  10 

                  60 miesięcy 

Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch 
miejsc po przecinku.  

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 60 miesięcy dla 
celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści 
umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 

Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak 
deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej 
wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja 
udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w pełnych miesiącach. 

5. Liczba punktów (maksymalnie–5 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium 
„Aspekty społeczne”(K3) zostanie obliczona w następujący sposób:  
Kryterium Aspekty społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 5pkt  w przypadku 
spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule 
społeczne. 
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt. 
Weryfikacja na podstawie oświadczenia  

6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po 
zsumowaniu w/w kryteriów oceny ofert, tj.:  

Ocena = K1 + K2 + K3 

7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia 
dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Klauzule społeczne: W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy 
wyborze Wykonawcy: 

a. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.) 

b. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku 
pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną   i zawodową integrację osób 
będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:  

 osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r.,  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – 
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Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż 
Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% 
zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
zatrudnione przez wykonawcę nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
upływem ostatecznego  terminu składania ofert. 

 osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia o  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 
1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego 
stanowią osoby bezrobotne zatrudnione przez wykonawcę nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem ostatecznego  terminu 
składania ofert. 

c. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach 
niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa powyżej. 

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana 

jako najkorzystniejsza przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, 

obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które 

spełniają warunek. 

9. Zamawiający umieści informację o wynikach postępowania na stronie internetowej 

10. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, 
gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił 
podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się 
niemożliwe z innych przyczyn.  

11. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie w każdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia 
zakresu rzeczowego niniejszego Zapytania ofertowego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania 
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym 
jego etapie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego  
w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych  
w zdaniu poprzednim. 

13. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu 
zamówienia z wybranym Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi Załącznik do niniejszego zapytania.  

14. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty 
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia 
indywidualnych negocjacji dotyczących ceny z każdym lub jednym z Wykonawcą, 
jeżeli zaproponowane ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
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XI. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 

b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:  

 wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu 
przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania 
terminu realizacji przedmiotu Umowy,  

 zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem 
najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;  

d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją; 

e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 
2. Załącznik nr 2 Wzór umowy. 
3. Załącznik nr 3 zestawienie mebli i wyposażenia 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 

zamawiającego/; FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  

ul. Dworcowa 20 

28-340 Sędziszów 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

w/w postępowaniem.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania : Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020, podmioty uprawnione do 

przeprowadzenia kontroli projektu. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od ostatniej 

płatności w projekcie  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Fundacji Perspektywy i Rozwój, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy 

kierować do Inspektora Ochrony Danych – Mariusz Piskorczyk telefon: 515 123 418. 
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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 
 

 

 
 
 
……………………..……..……..…………….    …………..……………………………. 
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)  (miejscowość, data) 

  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  
ul. Dworcowa 20 
28-340 Sędziszów 

 
WYKONAWCA: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe / ew. czytelna pieczęć) 
 

 

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

na zamówienie pn. „ DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA DDP ARKADIA+ W 
KRZELOWIE” oferuję (oferujemy) realizację przedmiotu zamówienia na poniższych 
warunkach:  

 
Cena wraz z montażem i dostawą do siedziby Zamawiającego:  

 

cena brutto zł (słownie:                                                     

),  tj.: 

  zł netto + zastosowana  % stawka VAT. 

 

 

 

Okres gwarancji: 

udzielamy gwarancji wynoszącej……………… miesięcy. 
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Aspekty społeczne: TAK   /  NIE  (niepotrzebne skreślić) 

oświadczam, że  

podmiot, który reprezentuję jest spółdzielnią socjalną/zakładem pracy chronionej/  

wykonawcą, którego działalność, lub działalność jego  wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację 

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego określonymi w 
nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym wymaganiami 
zawartymi w Zapytaniu ofertowym.  

3. W przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z 
Zamawiającym umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,  
o treści i na warunkach w niej określonych.  

4. oświadczam (oświadczamy), że jednostka, którą reprezentuję: 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 

3) dysponuje potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
niniejszego zamówienia, tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia oraz potencjałem kadrowym  
tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. oświadczam (oświadczamy), że jednostka, którą reprezentuję/my nie ma podstaw do wykluczenia 
mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z 
Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…….……………………………………………………... 
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

Zestawienie mebli i wyposażenia DDP ARKADIA  

Zakup wyposażenia 

jadalni 

 

 krzesła: 15 szt., wykonane z drewna lub metalu, tapicerowane 
ekologiczną skórą. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji zamówienia, wymiar standardowy do stołówki dla dorosłych; 

 stoliki: 3 szt., (stołówkowo- świetlicowe), wymiary: 160-180 cm  
x 80-90 cm; grubość blatu: 20 mm-35 mm; materiał: blat z płyty 
laminowanej odpornej na ścieranie, nogi metalowe malowane); kolor 
do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia; 

 aneks kuchenny: (meble ok. 5,8 mb), Wykonawca jest zobowiązany do 
zweryfikowania wymiarów na miejscu montażu oraz dopasowanie 
wymiarów szafek do wskazanego pomieszczenia. Zabudowa kuchenna: 
płyta laminowana 18mm - korpusy szafek; płyta HPL połysk 18mm - 
fronty szafek; płyta laminowana 18mm - wieńce dolne i górne szafek; 
szafki dolne wyposażone w stopki metalowe w kolorze chrom lub 
aluminium (do uzgodnienia), wysokie 100mm; plecy szafek wykonane z 
płyty HDF 3,2mm w kolorze białym; półki wykonane z płyty 
laminowanej 18mm, w kolorze korpusu; blaty kuchenne grube 38mm o 
wymiarach dopasowanych do długości zabudowy.  
W blatach wycięte otwory pod zlewozmywak dwukomorowy, oraz 
baterię. Kolor szafek oraz blatu zostanie wybrany przez Zamawiającego 
przed podpisaniem umowy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem 
umowy będzie miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu kompletny 
próbnik kolorystyczny producenta płyt laminowanych. W szafkach 
uchwyty aluminiowe lub chrom – ostateczny model do uzgodnienia. 
Drzwi szafek wyposażone w zawiasy z systemem cichego domykania. 
Szuflady wyposażone we wkłady metalowe. Ponadto, szuflady muszą 
posiadać mechanizm samo-domykający, wyposażone w jeden uchwyt 
metalowy dwupunktowy. Zabudowa wyposażona  
w zlewozmywak dwukomorowy, wpuszczany w blat (zlewozmywak ze 
stali nierdzewnej) oraz baterię zlewozmywakową w kolorze 
dopasowanym do zlewozmywaka. Szuflady wyposażone w mechanizm 
cichego domykania. Rozmieszczenie/dopasowanie wymiarów szafek do 
sprzętu AGD (nie do zabudowy) do uzgodnienia na etapie prac 
remontowych. 

Zakup wyposażenia do 

pokoju dziennego 

 

 kanapa rogowa (ilość sztuk: 1; materiał: ekoskóra; długość: 230-206 
cm, wysokość: 90-120 cm); kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 

 fotele relaksacyjne (ilość sztuk: 8; materiał: tkanina-prosta  
w utrzymaniu czystości, np. ekoskóra; wymiary: 65-80 x 140-175  
x 90-115 cm [szer. x dł. x wys.]); kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 

 leżanki (łóżko jednoosobowe); ilość sztuk: 8; materiał: płyta 
laminowana, sprężyna bonel, wysokiej jakości pianka, pojemnik na 
pościel, wysokiej jakości tkanina obiciowa; wymiary: szerokość 200 
cm/wysokość 45 cm/ głębokość 84 cm; powierzchnia spania: 200 x 84 
cm); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji 
zamówienia. 

Zakup wyposażenia  szafa – garderoba: 1 szt., wymiary: szerokość 65 cm. długość  
2,5 m, wysokość 2 m; drzwi przesuwne; korpusy, elementy 
wewnętrzne, drzwi oraz półki wykonane z płyty wiórowej  
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DDP 

 

o grubości 18 mm - okleina (laminat, kolor) do uzgodnienia  
z Zamawiającym. Boki korpusów szafy wykonane z płyty wiórowej o 
grubości 18mm, ściany tylne wykonane z płyty HDF w kolorze 
współgrającym z całością szafy, ewentualne krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem PCV w kolorze laminatu. Profile drzwi  
w kolorze aluminium osadzone w taki sposób, aby mechanizm 
przesuwny był łatwy w użytkowaniu nie powodował wypadania drzwi 
lub zacinania. Przed wykonaniem szafy konieczne jest zwymiarowanie 
jej w wyznaczonym pomieszczeniu DDP  
w Krzelowie przez Wykonawcę. Wnętrze szafy – do uzgodnienia  
z Zamawiającym,  

 szafy: 5 szt., zamykane na zamek; materiał: płyta wiórowa  
o grubości 18mm laminowana odporna na ścieranie; wymiary: 
szerokość – 80 cm, wysokość – 180 cm, głębokość – 45-60 cm); kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,  

 regały: 5 szt., materiał: płyta laminowana odporna na ścieranie; 
wymiary: szerokość – 80 cm, wysokość – 180 cm, głębokość – 35 cm; 
ilość szuflad: 2); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji zamówienia. 
 

 

Zakup wyposażenia do 

pokoju socjalnego 

 stół: 1 szt., wymiary: 160-180 cm x 80-90 cm; grubość blatu: 20 mm-35 
mm; materiał: blat z płyty laminowanej odpornej na ścieranie, nogi 
metalowe malowane); kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia;  

 krzesła: 6 szt, wykonane z drewna lub metalu, tapicerowane tkaninami; 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 

 szafki socjalne zamykane: 6 szt. 1-drzwiowych; drzwi zamykane na 
zamek; wewnątrz komór w górnej części - półka, pod nią drążek na 
wieszaki ubraniowe; materiał: płyta wiórowa o grubości 18mm 
laminowana odporna na ścieranie; wymiary: szerokość – 40 cm, 
wysokość – 170 cm, głębokość – 40 cm); kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,  

 szafka socjalna z roletą: 1 szt.; 2 półki zamykane drzwiczkami - na 
zamek, w części środkowej półka zamykana roletą – na zamek, 
materiał: płyta wiórowa o grubości 18mm laminowana odporna na 
ścieranie; wymiary: szerokość – 80 cm, wysokość – 180 cm, głębokość – 
40 cm); kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji 
zamówienia,  

 lada recepcyjna z półkami: 1 szt.; wymiary: głębokość 125 cm, 
szerokość 165 cm, wysokość 125 cm; materiał: płyta wiórowa  
o grubości 18mm laminowana odporna na ścieranie; kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 

 krzesło biurowe: 1 szt.; płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą 
podnośnika pneumatycznego; chromowana pięcioramienna podstawa; 
podłokietniki stalowe z miękkimi, tapicerowanymi lub drewnianymi 
nakładkami; wymiary zgodnie ze standardowymi tego typu krzesłami; 
kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,  

 tablica biała suchościeralna – magnetyczna 150 cm x120 cm:  
1 szt.; rama aluminiowa; powierzchnia lakierowana (do użytku 
markerami suchościeralnymi), powierzchnia magnetyczna  
(do mocowania magnesów), plecy wzmocnione blachą; narożniki z 
tworzywa; półka na akcesoria + zestaw: 4 standardowe markery 
(czarny, czerwony, zielony i niebieski), gąbka, magnesy, 

 sofa biurowa: 1 szt.; wymiary: wysokość 80-95 cm, głębokość 90 110 
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cm, szerokość 200-240 cm; kolor i materiał do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, 
ława: 1 szt.; wymiary prostokątnego blatu: 110-140 cm x 60-90 cm, 

wysokość: 45-60 cm; pólka pod blatem; materiał: płyta MDF pokryta 

akrylem lub płyta laminowana; kolor do uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. 

Zakup sprzętu AGD do 

aneksu kuchennego 

kolorystyka do uzgodnienia 

z Zamawiającym na etapie 

realizacji zamówienia,   

 lodówka: typ konstrukcji: wolnostojąca; wysokość [cm]: 170.0-180.0; 
szerokość [cm]: 50-60; zamrażarka - ilość szuflad: 2; klasa energetyczna: 
co najmniej A+; system chłodzenia: No Frost; uniwersalne drzwi L/P; 
rodzaj półek – szkło hartowane; elektroniczne sterowanie,  

 kuchenka: elektryczna; z płytą ceramiczną o szerokości 60 cm; 
piekarnik elektryczny, typ konstrukcji: wolnostojąca; ilość pól grzejnych: 
4,   

 okap kuchenny: wymiary: 60x16-19x28-30; rodzaj okapu: teleskopowy; 
tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg; wydajność maksymalna [m3/h]: 190- 
230; sterowanie: elektroniczne; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 
na etapie realizacji zamówienia,   

 zmywarka: typ konstrukcji: wolnostojąca; wymiary (SxWxG)  45 x 84,5 x 
60 cm. Pojemność  9 kpl; zużycie wody – cykl  8,5 litra; poziom hałasu  
48 Db; mycie sztućców; koszyk na sztućce; wyposażenie:  instrukcja 
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, półka na filiżanki, uchwyt 
do mycia długich noży, wąż dopływowy, wąż odpływowy,   

 kuchenka mikrofalowa: pojemność [l]: 20; sterowanie: elektroniczne; 
ilość poziomów mocy: 7, talerz obrotowy, rozmrażanie czasowo, 
regulacja czasowa. 
 

Zakup wyposażenia do 

pokoju terapii 

indywidualnej 

 

 biurko kartoteczne zamykane: wymiary: 135-155x60cm;  
3 szuflady i szafka z półką – wszystko zamykane; materiał: wykonane z 
płyty laminowanej odpornej na ścieranie; lat, boki oraz fronty oklejone 
obrzeżem ABS; kolor do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,   

 fotel biurowy: ilość sztuk: 1; płynna regulacja wysokości krzesła za 
pomocą podnośnika pneumatycznego; chromowana pięcioramienna 
podstawa; podłokietniki stalowe z miękkimi, tapicerowanymi lub 
drewnianymi nakładkami; wymiary zgodnie ze standardowymi tego 
typu krzesłami; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 
realizacji zamówienia, 

 szafa zamykana: ilość sztuk: 1; zamykana na zamek; materiał: płyta 
wiórowa o grubości 18mm laminowana odporna na ścieranie; wymiary: 
szerokość – 80 cm, wysokość – 180 cm, głębokość – 45-60 c); kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,   

 stolik: blat – wykonany z płyty, oklejony obrzeżem PCV, stelaż – 
podstawa z rur chromowanych; rodzaj płyty – płyta laminowana; 
wymiary - 80 x 80 x 60 (wymiary gabarytowe); kolor do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,    

 2 fotele: wymiary: szerokość 65-80 cm, głębokość 65-80 cm, wysokość 
60-97 cm; materiał: stal chromowana lub drewno, tkanina; kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia,   

 tablica biała suchościeralna – magnetyczna: wymiary 150 cm x120 cm: 
1 szt.; rama aluminiowa; powierzchnia lakierowana (do użytku 
markerami suchościeralnymi), powierzchnia magnetyczna  
(do mocowania magnesów), plecy wzmocnione blachą; narożniki z 
tworzywa; półka na akcesoria + zestaw: 4 standardowe markery 
(czarny, czerwony, zielony i niebieski), gąbka, magnesy min.40szt. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

 

 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ……………2020 roku w ………………………………. pomiędzy: 

FUNDACJĄ PERSPEKTYWY I ROZWÓJ z siedzibą w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20, 28-

340 Sędziszów, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492603, NIP 656-23-29-990, REGON 

260742059,  

 

reprezentowaną przez: 

 

Edytę Kunicką – Prezesa Zarządu Fundacji Perspektywy i Rozwój, 

Iwonę Kwiecień – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Perspektywy i Rozwój, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
na podstawie wyboru oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego określonej w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na realizację zamówienia pn. „DOSTAWA 
MEBLI I WYPOSAŻENIA DDP ARKADIA+ W KRZELOWIE” 

o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i do przeniesienia na rzecz 
Zamawiającego prawa własności fabrycznie nowych mebli i wyposażenia, zgodnie  
z zestawieniem, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zwanymi dalej 
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„przedmiotem umowy”, a ponadto do spełnienia na rzecz Zamawiającego dodatkowych 
świadczeń określonych w Umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) dostarczenia wraz z montażem do siedziby Zamawiającego w DDP ARKADIA+ 

w Krzelowie na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność kompletu mebli i 
wyposażenia, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego  
 

2) dostarczenia sporządzonej w języku polskim karty gwarancyjnej. 

3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
Miejsce realizacji umowy 

Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest DDP ARKADIA+ (budynek internatu - Zespół 

Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie Zespół Szkół Rolniczych w 

Krzelowie. Krzelów 39, 28-340 Sędziszów). 

 
§ 3. 

 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i dokonał analizy przedłożonej przez 
Zamawiającego dokumentacji oraz proponowanych rozwiązań technicznych  
i technologicznych, oraz że zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej 
obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia kryteria i wymagania określone 
przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku nr 3 do Zapytania 
ofertowego.  

3. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, nie jest 
obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich i nie zachodzą żadne okoliczności 
ograniczające i/lub wyłączające umocowanie Wykonawcy do zawarcia i wykonania 
niniejszej umowy. Wykonawca potwierdza również, iż nie są prowadzone z udziałem 
Wykonawcy postępowania sądowe i/lub egzekucyjne, które mogą mieć jakikolwiek 
wpływ na realizację niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca zapewnia, że zawarcie umowy oraz jej wykonanie, nie będzie naruszać 
jakichkolwiek praw, czy też prawnie chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów,  
w tym w szczególności wierzycieli Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje iż na dzień 
zawarcia niniejszej umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie 
upadłościowe, układowe, procedura likwidacji, ani żadne inne postępowanie związane  
z niewypłacalnością Wykonawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa 
właściwego dla Wykonawcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Wykonawcy, jak też  
nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Wykonawcy. 
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania dla realizacji 
niniejszej umowy urządzeń i/lub materiałów niewłaściwych, w tym nie spełniających 
wymogów Polskich Norm. Atesty i wyniki badań dotyczące materiałów przewidzianych 
w dokumentacji technicznej winny być zgodne z Polskimi Normami, warunkami 
technicznymi i przepisami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pełnej dokumentacji kompletu mebli  
obejmującej m.in.:  

1) kartę/książkę gwarancyjną w języku polskim, 

2) inne dokumenty załączane przez producenta towaru. 
 

§ 4. 

Warunki wykonywania umowy 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i montażem przedmiotu 
umowy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do 
siedziby Zamawiającego, na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Wydanie Zamawiającemu umówionego sprzętu nastąpi z momentem podpisania przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru zamówienia.  

3. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do odbioru dostawy  są:  

………………………………………………………………………………………………. 

4. Wykonawcę przy odbiorze przedmiotu umowy reprezentować będzie: 
................................................................................................................................................. 

 

§ 5. 
Termin wykonania i koordynacja 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę w terminie do dnia 20.02.2020 r. 

2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg 
realizowanej Umowy:  

1) Zamawiający: Iwona Kwiecień 

2) Wykonawca: ……………………., tel. …………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, co  
nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na 
podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie faksem lub drogą elektroniczną.  

 
§ 6. 

Odbiór zamówienia 

1. Za dzień wykonania niniejszej umowy uznaje się dzień podpisania przez obie strony 
bezusterkowego protokołu odbioru zamówienia. 
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2. Po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu, o którym mowa w 
§ 1, do siedziby Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot 
umowy do odbioru zamówienia. Odbiór zostanie potwierdzony stosownym protokołem 
odbioru, podpisanym przez obie strony. 

3. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny 
koszt a odbiór zamówienia będzie wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym 
protokolarnie przez Strony terminie.  

4. W dniu sporządzenia protokołu odbioru zamówienia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu niezbędną dokumentację zgodnie z § 3 ust. 6 umowy. 

5. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady  
i usterki powstałe w okresie obowiązywania rękojmi oraz udzielonej gwarancji jakości. 

 
§ 7. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi 
wynagrodzenie brutto w wysokości …………………………………………… ( słownie: 
………………………......... brutto zł), podatek VAT  
w wysokości ……………………….. (słownie: ………………………………………….. 
zł), stanowiący …..%. Wynagrodzenie netto wynosi: ……………………………. zł 
(słownie: ……………………………. netto zł ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet jeśli czynności te  
nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy.  

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na 
konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z 
realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim wykonawca i może ulegać 
opóźnieniom. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu odsetki. 

4. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

 

§ 8. 

Ochrona informacji poufnych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich 
przekazanych, udostępnionych lub ujawnionych mu przez Zamawiającego informacji oraz 
zobowiązuje się, iż informacje zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz że nie zostaną przekazane lub 
ujawnione osobie trzeciej w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadamiania 
Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych 
lub informacji przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.  
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3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w wyniku niezgodnego  
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa przetwarzania powierzonych danych.  

 

§ 9. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się w szczególności:  

1) ujawnienie lub wykorzystanie przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, 
pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym danych osobowych, a także 
innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach 
niż określone w Umowie, utraty, zniszczenia danych – Wykonawca zobowiązany 
jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za każdy taki przypadek w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

2) opóźnienia: 

a) w wykonaniu zamówienia,  

b) w usunięciu wad stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze zamówienia  
oraz w okresie rękojmi i gwarancji 

 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną za każdy dzień opóźnienia występujących w powyższych 
przypadkach w wysokości 2,5% wartości wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

3) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 – Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia  
w przekazaniu wymaganych dokumentów karę umowną w wysokości 2,5% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

5. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty 
obciążeniowej.  

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 
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2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych 
dni. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

8. Kary umowne, o których mowa wyżej, podlegają sumowaniu. Zastosowanie jednej z kar 
umownych nie wyklucza jednoczesnego zastosowania pozostałych kar umownych.  

9. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.  

 

§ 10. 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na całość przedmiotu Umowy. Uprawnienia 
z tytułu rękojmi wygasają po upływie …..miesięcy licząc od dnia odbioru zamówienia 
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….-miesięczną gwarancję jakości na cały przedmiot 
zamówienia. Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne Zamawiającemu najpóźniej  
w dacie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Treść karty gwarancyjnej nie może 
być sprzeczna z zapisami Umowy. 

3. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu dokonania odbioru zamówienia 
przez Zamawiającego.  

4. Przez odbiór zamówienia przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 i 3 powyżej, 
rozumie się podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokolarnego odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
w zakresie usuwania wad, usterek i awarii.  

6. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą mailową (adres mailowy: 
…….................), przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, 
potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni niezwłocznie przystąpienie do usunięcia wad, 
awarii i usterek przedmiotu umowy, tj. w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia. Wykonawca 
zobowiązuje się usuwać awarię bez nieuzasadnionej zwłoki, lecz w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni z zachowaniem najwyższej staranności.  

8. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie 
określonym w ust. 7 powyżej, lub w innym przypadku braku obiektywnej możliwości 
usunięcia wad/usterek, Wykonawca w terminie 7 dni uzgodni z Zamawiającym nowy 
termin ich usunięcia. 

9. Wszelkie uzasadnione koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji pokrywa 
Wykonawca, natomiast usługi pogwarancyjne będą wykonywane na koszt 
Zamawiającego. 
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10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, wskazanym w ust. 7, 
Zamawiający może usunąć wadę przedmiotu umowy we własnym zakresie na koszt  
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji.  

11. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 

12. Po usunięciu wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę termin gwarancji, określony  
w ust. 2, biegnie na nowo od daty protokolarnego usunięcia wady.  

13. Ustęp 5 - 12 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 

14. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element 
instalacji/urządzenie ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany na własny koszt do wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany nie 
może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego i nie może 
zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 

15. Jeżeli przedmiot umowy lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu 
wady lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy oraz okres 
rękojmi, zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu,  
w jakim przedmiot umowy, lub jej część nie mogła być używana przez Zamawiającego  
z powyższego powodu. 

16. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej Wykonawcy są nadrzędne  
w stosunku do dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów. 

 

§ 11. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego  
nie wykonuje obowiązków zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 
zobowiązania umowne, pod warunkiem ostatecznego pisemnego wezwania do 
należytego wykonania Umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego 
niż 7 dni kalendarzowych – po bezskutecznym upływie tego terminu,  

2) trzykrotnie naliczone zostały kary umowne, o których mowa w § 9, 

3) w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji 
Wykonawcy. 

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 
30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od Umowy.  

4. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  
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§ 12. 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona:  

1) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy  
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 

2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:  

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu 
przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania 
terminu realizacji przedmiotu Umowy,  

b) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem 
najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;  

4) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją; 

5) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest właściwy 
Sąd powszechny w Opolu. Strony zobowiązane są przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć 
konieczne współdziałanie w celu rozwiązania ewentualnych kwestii spornych 
wynikających z umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze stron. 

4. Integralną część umowy stanowią:  
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1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe,  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  

3) Załącznik nr 3 – zestawienie przedmiotu zamówienia 
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          Zamawiający                                         Wykonawca 
 


