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Postępowanie znak: ZO/FRWiM/15/2017 

Iława, dnia 04.08.2017 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone 
w trybie zasady konkurencyjności.  

 

§I. Zamawiający: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON 
280024779, tel. 089 648 76 69, e-mail: biuro@fundacjawm.pl, strony internetowe zamawiającego: 
http://www.fundacjawm.pl  

 

§II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 opublikowanych w dniu 

14.10.2016 na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-

funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej 

oferty na dostawę i montaż mebli w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie znak 

ZO/FRWiM/15/2017 

2. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.  

2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z późn. zm.). 

3) Każdorazowo gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o: 

a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę. 

b) „ZO” -  należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami; 
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem 

wszystkich kryteriów oceny ofert. 
 

§III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do sali psychologiczno-pedagogicznej w 
Szkole Podstawowej w Kamieńcu oraz dostawa i montaż mebli do stanowisk komputerowych  i sal 
komputerowych obejmująca uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy 
Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie,  Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach i 
Sampławie woj. warmińsko-mazurskie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej ZO „towarem” lub 
„przedmiotem zamówienia”. 

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: 
2.1. Zadanie 1 dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do sali psychologiczno-pedagogicznej w Szkole 

Podstawowej w Kamieńcu, w tym: 
a) wyposażenie: wykładzina dywanowa; 
b) meble gotowe: zestaw meblowy, kanapa wklęsła, kanapa wypukła. 
c) Wymienione w załączniku nr 2- Zadanie 1 meble oraz wyposażenie należy dostarczyć do Szkoły 

Podstawowej w Kamieńcu. 
2.2. Zadanie 2-  dostawa i montaż mebli do stanowisk komputerowych oraz sal komputerowych obejmująca 

uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, 
Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie,  Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, w tym: 

a) meble gotowe: biurko-55 szt., krzesło obrotowe-55 szt., biurko dla nauczycieli- 3 szt., krzesło obrotowe 
dla nauczycieli-3 szt. 

b) Wymienione w załączniku nr 2- Zadanie 2 meble należy dostarczyć do niżej wymienionych szkół: 
- Szkoła Podstawowa w Kamieńcu: biurko 16 szt., krzesło 16  szt., biurko dla nauczyciela 1 szt., krzesło 

dla nauczyciela 1 szt. 

mailto:biuro@fundacjawm.pl
http://www.fundacjawm.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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- Szkoła Podstawowa w Piotrkowie: biurko 1 szt., krzesło 1 szt., 
- Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich: biurko 1 szt., krzesło 1 szt., 
- Szkoła Podstawowa w Lubnowy Małe: biurko 1 szt., krzesło 1 szt., 
- Szkoła Podstawowa w Rumienicy: biurko 16 szt., krzesło 16  szt., biurko dla nauczyciela 1 szt., krzesło 

dla nauczyciela 1 szt.,  
- Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie: biurko 16 szt., krzesło 16  szt., biurko dla nauczyciela 1 szt., 

krzesło dla nauczyciela 1 szt., 
- Szkoła Podstawowa w Rożentalu: biurko 1 szt., krzesło 1 szt., 
- Gimnazjum w Dąbrównie: biurko 1 szt., krzesło 1 szt., 
- Zespół Szkół w Sampławie: biurko 1 szt., krzesło 1 szt., 
- Zespół Szkół w Grabowie- Wałdykach: biurko 1 szt., krzesło 1 szt.. 

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż oraz koszty transportu. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w załączniku nr 2 do ZO. 
5. Wymaga się aby oferowane meble i wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy. 

6. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych  mebli i 

wyposażenia wyspecyfikowanych mebli i wyposażenia spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy 
sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z 
wymogami stawianymi w  załączniku nr 2 do ZO, 

7. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39160000-1 - Meble 
szkolne, 39121100-7 - Biurka, 39134000-0 - Meble komputerowe, 39111100-4 - Siedziska obrotowe, 39112000-0 - 
Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 39143113-1 - Specjalne meble tapicerowane, 44112200-0 - Wykładziny 
podłogowe 

8. W przypadku wskazania w ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat 
technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w 
stosunku do wskazanych w ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw w zgodzie z ZO oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ZO i będą zgodne pod względem: 
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki 

liniowe, konstrukcje itd.), 
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane 

rozwiązania za równoważne.  
9. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii 

Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

§IV. Termin realizacji zamówienia:  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do ZO, o którym 

mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

2) wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia /nie 

spełnia. 

 

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot 

zamówienia. 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia : 

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1  niniejszego ZO,  

2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy 

wykonawca oddzielnie we własnym imieniu.  

3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 

3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie 

z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, w 

przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej 

rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym 

dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert 

Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, 

będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości 

uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa 

na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie 

do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty).  

9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób 

następujący: 
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1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana  Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 

Iława, Oferta w postępowaniu ZO/FRWiM/15/2017 na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn 

„Szkolna Akademia Kompetencji”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 14.08.2017.” godz.12.00. 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów 

dotyczących zaadresowania koperty. 

10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. 

2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 

3) Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu 

każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty 

należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie. 

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

11. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 

1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu 

o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3) ZO, 

2) wykonawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów, 

3) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający 

poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne 

jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie 

udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia; 

4) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w 

swojej ofercie; 

5) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu 

Zamawiającego; 

6) oferta niespełna któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub w przypadku gdy 

Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego 

wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym 

zgodnie z załącznikiem nr 4,  

7) W przypadku nie podania w tabeli załącznika 1 do ZO nazwy, producenta i modelu oferowanych  mebli i 

wyposażenia wyspecyfikowanych mebli i wyposażenia spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie 

służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń  i 

wyposażenia z wymogami stawianymi w ZO 

 
§VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów 

1. Znak Postępowania: ZO/FRWiM/15/2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 

posługiwać się tym znakiem. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja 

(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z 

Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy 

zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. 

Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO.  

3. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer +48 648 76 69 lub na 

adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której 

mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 

mailto:dyrektor@lo6.olsztyn.pl
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drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za 

wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W 

przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się 

prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 09.08.2017r Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 

Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i 

telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu 

zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 

wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.4. 

6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania 

źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, oraz umieści treść 

odpowiedzi na stronie Zamawiającego http://www.fundacjawm.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić 

treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści 

treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego http://www.fundacjawm.pl oraz 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

9. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) Elżbieta Glegoła  tel. 0-89 648-76-69 e-mail: biuro@fundacjawm.pl 
 

§VIII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 

Iława,  w terminie do dnia 14.08.2017.” godz.12.00 

2. Na kopercie, w której  będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.  

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności: 

1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną 

niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w 

tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:  

a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:  
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę 

oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 

jednostkową, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej 

cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;  

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:  
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 

- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę 

podaną słownie, 

mailto:dyrektor@lo6.olsztyn.pl
http://www.fundacjawm.pl/
http://www.fundacjawm.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne 

ceny.  

c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje 
rachunkowe dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy 

rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać 

samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.  

4) Jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa  

w ust. 4 pkt 3)  wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa 

oferty zostanie uznana za skuteczną.  

 

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

1. Cena jednostkowe zawarte w ofercie są cenami ryczałtowymi (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie 

zmiennymi do zakończenia realizacji dostaw.  

2. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o 

przekazaną przez Zamawiającego dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. ZO i 

udzielane odpowiedzi na zapytania. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

4. W związku z sytuacją określoną w ust.1 i 2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, tym w szczególności  koszty; 

1) serwisu w okresie gwarancji, przeglądów gwarancyjnych, transportu w okresie gwarancji, instalacji i dostawy 
na miejsce, 

2) koszty wszystkich materiałów potrzebnych do montażu, 
3) koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, 

5. Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdą pozycję określoną w tabeli formularza oferty (załącznik nr 1 do ZO). 

Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 

6. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221.). 

7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają 

obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić 

zamawiający. 

8. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych 

elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

9. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym. 

10. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może 

zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy 

kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą 

zawierać rażąco niską cenę. 

12. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca 

winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

13. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie 

niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie 

podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
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14. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.  

3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na 

podstawie następujących kryteriów: 

 

l.p. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena (C) 95 % 

2 Okres gwarancji i rękojmi (Gw) 15% 

 

4. kryterium „Cena” (C) - (waga 85%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium  zostanie 

obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 85 pkt, gdzie: 

C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,  

Coferty- oznacza cenę badanej oferty 

1) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie 

z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1 do ZO) pkt. 1.  

5. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 15%) - (Gw) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym 

opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na 

dostarczony towar wraz wszystkimi niezbędnymi składowymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 24 

miesiące wg poniższego wzoru: 

a) 24 miesiące gwarancji i rękojmi - 0 punktów, 

b) 36 miesięcy gwarancji i rękojmi - 5 punktów, 

c) 48 miesięcy gwarancji i rękojmi - 10 punktów, 

d) 60 miesięcy gwarancji i rękojmi - 15 punktów 
2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 3 Formularza Ofertowego (Załącznik 

nr 1 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do 
ZO okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny  okres (termin) gwarancji i 
rękojmi tj. 24 miesiące.  

3) Oferta z okresem 60 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów. 

4) UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy. 

6. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 

największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:  

Po = C+ Gw, gdzie: 

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę  
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C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 

Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

8. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 

poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr 

setny zaokrągla się w górę. 

 

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: 

http://www.fundacjawm.pl, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz powiadomi 

wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej 

liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów oceny ofert opisanych w ZO. 

3. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 

1) kopie certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B na dostarczane elementy 

zamówienia, oraz kopię certyfikatów zgodności z normą wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane 

przez Polskie Centrum Akredytacji, dla których został przewidziany taki obowiązek w załączniku nr 2 do ZO,  

2) kopię atestu higienicznego wydany przez Państwowy Zakład Higieny dla dostarczanej wykładziny dywanowej. 

 

§XII. Pozostałe informacje. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej 

cytowanej ustawie. 

3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

7. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności nie 

zawierające oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz nie zawierające 

innych dokumentów wymaganych ZO zostaną odrzucone, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

8. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom 

kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia. 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w szczególności do 

unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania dofinansowania, 

nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia kwoty, jaką zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

12. Warunki zmiany umowy zostały  określone w §8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do ZO. 

13. UWAGA – w przypadku wybrania do realizacji oferty złożonej przez osobę fizyczną, której podstawowe 

wynagrodzenie jest finansowane ze środków publicznych (osoba zatrudniona w projekcie współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, 

http://www.fundacjawm.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna lub programu w ramach EWT, Regionalnych 

Programów Operacyjnych, w państwowej jednostce budżetowej lub w jednostce samorządu terytorialnego), 

Zamawiający przed zawarciem umowy na przeprowadzenie szkolenia będzie wymagał od Wykonawcy podpisania 

oświadczenia, że Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu zamówienia podczas płatnego urlopu 

wypoczynkowego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/15/2017 

  

FORMULARZ OFERTY  

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym 
postępowaniem 

fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na dostawę i montaż 
mebli  w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie znak: ZO/FRWiM/15/2017 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach płatności określonych w zapytaniu 
ofertowym za łączną cenę: ………………………… PLN brutto, (słownie: ……………………………………… PLN …/100 brutto), w tym: 

Lp. Przedmiot zamówienia  Oferowany towar 
/nazwa producent/model 

Ilość j.m. 

Jednostko
wa Cena 

ryczałtowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

(kol.4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Zadanie 1 

1.1.  Wykładzina dywanowa  1 szt.   

1.2.  Zestaw meblowy  1 kpl.   

1.3.  Kanapa wklęsła  1 szt.   

1.4.  Kanapa wypukła  1 szt   

Zadanie 2 

1.5.  Biurko  55 szt.   

1.6.  Krzesło obrotowe  55 szt.   

1.7.  Biurko dla nauczyciela   3 szt.   

1.8.  Krzesło obrotowe dla nauczyciela   3 szt.   

 

2. Oświadczam (y), że  

1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału. 

3) Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z 
załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i 
nie wnoszę do niego uwag. 
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4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i 
prawdziwe. 

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i 
zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 

7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część 
ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 

3. Oferowany okres gwarancji i rękojmi dla wszystkich mebli wskazanych w załączniku nr 2 
............................................. miesięcy (podać ilość miesięcy: 24,36,48, 60 miesięcy) zgodnie z zapisem §X ust. 5 
pkt 1) lit.a)-d)  ZO 

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ....................................................................  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk 

 

 

………………………………………..       ..................................  
( podpis(y) osób uprawnionych      (data)  
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/15/2017 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

Lp. Przedmiot oraz opis i wymagane przez zamawiającego parametry techniczne 

 Zadanie nr 1- wyposażenie sali psychologiczno-pedagogicznej 

1. WYKŁADZINA DYWANOWA 

 Wykładzina dywanowa minimalne parametry techniczne: 
- wymiar  30 m2 
- kolor pomarańczowy 
- z powłoką ochronną 

- gr min. 8mm 
 

2. ZESTAW MEBLOWY 
 Zestaw meblowy „Inlandia zestaw 4” w lub równoważny spełniający poniższe parametry techniczne:  
(podane poniższej wymiary należy traktować jako minimalne w tolerancji +/- 10mm) 

a) Zestaw meblowy w którym szafki wykonane są z  płyty laminowanej o grubości 18mm, w tonacji klonu, obrzeże PCV  w 
kolorze płyty gr min. 2mm 

b) tył szafki tzw. plecy, wykonane są z lakierowanej płyty HDF w kolorze białym o grubości min.  3mm   
c) Skrzynie na nóżkach 
d) Zestaw składa się z: 

- 1szt. Szafka o wym. 760 x x380 x 800 mm, posiada 1 otwartą półkę (2 przestrzenie). Przystosowana do 
zamontowania odpowiedniej ilości drzwiczek o wym. 347 x 368 mm lub o wym. 698 x 368 mm. 

- 1 szt. Szafka o wym. 760 x x380 x 1520 mm, posiada 3 otwarte półki (4 przestrzenie). Przystosowana do 
zamontowania odpowiedniej ilości drzwiczek o wym. 347 x 368 mm lub o wym. 698 x 368 mm. 

- 1szt. Szafka o wym. 760 x 380 x 1150 mm, wyposażona w 2 poziome półki podzielone pionową przegrodą.  Dzięki 
takiemu rozwiązaniu uzyskujemy 6 schowków - 3 po lewej stronie przegrody i 3 po prawej. Przystosowana do 
zamontowania odpowiedniej ilości drzwiczek o wym. 347 x 368 mm lub o wym. 698 x 368 mm. 

- 2szt. Szafka o wym. 760 x 380 x 800 mm, wyposażona w pionową przegrodę i poziomą półkę.  Dzięki takiemu 
rozwiązaniu uzyskujemy 4 schowki - 2 u góry i 2 na dole. Przystosowana do zamontowania odpowiedniej ilości 
drzwiczek o wym. 347 x 368 mm lub o wym. 698 x 368 mm. 

- 22szt. Drzwi o wym. 347 x 368 mm, wyposażone w uchwyt. W tym kolory: 2szt. zielone, 6szt. żółte, 10 szt. 
pomarańczowe i 4szt. czerwone. 

- 5kpl. Nóżki wykonane ze stali, profil 40 x 40 mm, malowane proszkowo na kolor aluminium. 4szt w komplecie. 
- kolorystyka jak na rysunku poglądowym lub inna po uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunek poglądowy: 

 
 

3. 
KANAPA WKLĘSŁA 

 
Kanapa Premium wklęsła lub równoważna spełniająca poniższe parametry: 

- Wygodne i wytrzymałe siedziska pokryte  miękką i miłą mikrofazą, 
- ustawione na metalowych nóżkach o wysokości 10cm., średnica 4cm., 
- kolor pomarańczowy 
- wym. 110 x 60 x 60 cm 
 rysunek poglądowy 
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4. KANAPA WYPUKŁA 

 Kanapa Premium wypukła lub równoważna spełniająca poniższe parametry: 

- Wygodne i wytrzymałe siedziska pokryte  miękką i miłą mikrofazą.  
- ustawione na metalowych nóżkach o wysokości 10cm., średnica 4cm., 
- kolor pomarańczowy 
- wym. 110 x 60 x 60 cm 
- rysunek poglądowy: 

 
 

 Zadanie 2- wyposażenie stanowisk komputerowych 

1 
BIURKO DLA UCZNIA  - 55 szt. 

 Stolik komputerowy LUX z półką na komputer i szufladą na klawiaturę lub równoważny spełniający poniższe minimalne 
parametry techniczne:  
- na metalowych okrągłych nogach (wysokość regulowana za pomocą dokrętek 74-76 cm., średnica 4 cm.) montowanych 

do stelażu,   
- blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, 
- wysuwana półka na klawiaturę, 
- wieszak na komputer, 
- min. wym. blatu 116 x 58 cm 
- kolor klon 
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości min. 2mm 

- rysunek poglądowy: 
 
 

 
 

2. KRZESŁO OBROTOWE DLA UCZNIA - 55 szt. 

 
Krzesło np. Flexi lub równoważne spełniające poniższe minimalne parametry techniczne 

- stelaż wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości, 
- wykonane z tworzywa sztucznego, 
- Stelaż krzesła jest wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób 

dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Powierzchnia siedziska antypoślizgowa 
moletowana, odporna na zabrudzenia, wilgoć, zarysowania 

- wym. siedziska 46 x 42 cm, 
- wys. siedziska od 43 do 56 cm. 
- kolor czerwony 
- rysunek poglądowy: 
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3. BIURKO DLA NAUCZYCIELA- 3 szt. 
  

Biurko dla nauczyciela minimalne parametry techniczne: 
- Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, w kolorze buk,   
- Z tyłu biurka blenda płytowa. 
- kolor buk, 
- 4 szuflady, fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej 18 mm, 4 szuflady o wym. wewnątrz szuflady  min. 365 x 350 

mm  wym. frontu 395 x 160 mm. 
- krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości min. 2 mm 

w kolorze płyty 
- wym.  min. 130 x 75 x 74 cm. 
- poniżej rysunek poglądowy  

 
9. KRZESŁO OBROTOWE DLA NAUCZYCIELA – 3 szt. 

 
Krzesło obrotowe np. AKORD lub równoważne spełniające poniższe parametry techniczne: 

- krzesło obrotowe z mechanizmem Ergon 2L lub SYNCHRO,  
- musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie 
- bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973); 
- stabilna podstawa z pięciopodporowymi kółkami jezdnymi do wykładziny PCV; 
- regulacja wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm (odległość od podłogi); 
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni; 
- wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów 
- regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylenia oparcia w zakresie do tyłu; 
- wyprofilowane płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; 
-  mechanizmy regulujące wysokość siedziska i pochylenia oparcia umożliwiające wykonanie czynności w pozycji siedzącej; 
- tkanina obiciowa trwała, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie min. 40 000 cykli, wg skali Martindale’a;. 
- kolor czarny 

 

 
 
 

Pozostałe wymogi: 

Montaż ma być kompletny tj. meble ustawione, wypoziomowane, zamocowane, urządzenia podłączone do instalacji 
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i 
nieczystości. Szafki dolne ustawione na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie szafek, z przodu maskownica 
zakrywająca nóżki. We wszystkich szafkach zastosować okucia ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, łatwością w 
montażu, cichym i delikatnym zamykaniem. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/15/2017 - Wzór/projekt umowy  
 

 

UMOWA nr ………………………… 

 

 

Zawarta w dniu …………………….. w Iławie 

 

pomiędzy: 

Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur, z siedzibą ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON 280024779, 
realizującej projekt „Szkolna Akademia Kompetencji” nr projektu RPWM.02.02.01-28-0180/16 współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego reprezentowaną przez:…………………. dalej 
zwaną „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………. nr KRS/Ewidencji Działalności 

Gospodarczej/PESEL ......................................................, NIP …………………………, REGON ………………………, zwanym dalej 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: ………………………………………….  

 

Na podstawie przeprowadzonego zapytanie ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z wynikiem postępowania znak: ZO/FRWiM/15/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności z 

dnia ......................., Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż mebli oraz 
wyposażenia do sali psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu oraz dostawę i montaż 
mebli do stanowisk komputerowych i sal komputerowych obejmująca uczniów Szkoły Podstawowej w 
Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w 
Dąbrównie,  Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie oraz, woj. warmińsko-mazurskie w ramach 
realizacji projektu pn. „ Szkolna Akademia Kompetencji”. Przedmiot umowy nazwany jest w dalszej treści umowy: 
„towarem” lub „przedmiotem umowy”, 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następującego sprzętu: 
1) wykładzina dywanowa- 30m2, 
2) zestaw meblowy-1 kpl., 
3) kanapa wklęsła- 1szt.,  
4) kanapa wypukła-1 szt., 
5) biurko-55 szt.,  
6) krzesło obrotowe-55 szt.,  
7) biurko dla nauczycieli- 3 szt.,  
8) krzesło obrotowe dla nauczycieli-3 szt. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony pod adresy wskazane w Zapytaniu Ofertowym zwanym dalej 
„ZO” zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik 2 do ZO:. 
Przedmiot umowy obejmuje również instalację i montaż dostarczonego towaru. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem towaru. 
5. Wykonawca oświadcza, iż towar opisany w ust. 2 jest sprawny technicznie, jest wolny od jakichkolwiek wad 

fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.  
6. Odbiór i prawidłowy montaż przedmiotu umowy potwierdzony zostanie poprzez podpisanie przez obie strony 

Protokołu Odbioru Jakościowego. 
7. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:  

1) Niniejsza umowa, 
2) ZO wraz załącznikami. 

- dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
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8. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 i 2 musi być dostarczony i wyposażony w elementy mocujące w 
odpowiednich ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz minimalne parametry techniczne określone w ZO 
wraz załącznikami, opisujące cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca dostarczy  towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, na własny koszt i ryzyko  w 
miejsca wyznaczone przez Zamawiającego. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru 
ilościowego towaru. 

 

 
§ 2. Termin realizacji 

1. Termin realizacji - maksymalnie .................... dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia dostaw 
wraz  montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.  

 
 

§ 3. Zobowiązania wykonawcy 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 3 dni przed tym terminem. Kontakt do 

osoby ze strony Zamawiającego: Elżbieta Glegoła  tel. 89 648 76 69; e-mail: biuro@fundacjawm.pl. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem: 

1) karty gwarancyjne,  

2) Instrukcję obsługi w języku polskim,  

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru wraz z wyposażeniem będzie Protokół Odbioru Jakościowego. 
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar i/lub wyposażenie jest: 

1) Niezgodny z opisem określonym w załączniku nr 2 do ZO,  

2) Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia  

Zamawiający odmówi odbioru towaru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 
Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura 
czynności odbioru zostanie powtórzona. 

5. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy 
Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z 
określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.  

6. Osobami upoważnionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego jest: Joanna Długosz, Elżbieta Glegoła. Zamawiający zastrzega sobie godziny montażu w dni 
robocze, wyłącznie w godzinach 8.00 -15.00. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie: 

1) w zakresie zgodnym z ZO wraz z załącznikami oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ………………, dokumenty te staną 
integralną część Umowy 

2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego charakteru 
prowadzonej przez Wykonawcę działalności; 

3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt 

transportu do miejsca odbioru, przedmiotu umowy zawarty jest cenie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 
niniejszej umowy. 

9. Podczas transportu przedmiot umowy ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na 
Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania i/lub 
montażu w miejscu dostawy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia, w których odbywał się będzie montaż 
dostarczonego towaru. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe podczas wykonywania prac, jak również 
roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

 
§ 4. Warunki finansowe i wynagrodzenie 

1. Wartość dostawy wraz z montażem , zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym wynosi brutto: 
……………………… zł    (w tym  podatek VAT)  (słownie brutto: 
………………………………………………………………………………………..), netto:....................................... zgodnie z poniższą 
tabelą: 
 

mailto:biuro@fundacjawm.pl
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2. Wartość podana w §4 ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadami określonymi w art. 632 ustawy z 23 
kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.) Wynagrodzenie określone w ust.1., zawiera 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o którym mowa w §1, w szczególności koszty 
transportu, ubezpieczenia na czas transportu, montażu itd. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy Protokołem Odbioru 
Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń). 

4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego 
(Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń - towar wykonany i dostarczony zgodnie z załącznikiem nr 2 
do ZO), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po dokonanej dostawie. 

5. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty, jakości, 
dokumentacje techniczne instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji, które 
Wykonawca dostarczy wraz z towarem. Brak dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie stanowić będzie 
podstawę do wstrzymania wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W takim przypadku 
Wykonawca nie może podnosić roszczeń do Zamawiającego o nie dokonanie zapłaty w terminie.  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

7. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem. 
8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 
9. Należność za wykonaną dostawę (dostarczony kompletny towar), będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie 

jednorazowo po wykonaniu dostawy (wraz z montażem) w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto......................................  

10. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami 
trzecimi. 
 

 
§ 5. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca, na dostarczony towar, udziela gwarancji na okres ........................ miesięcy. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu zamówienia i przyjęcia go bez zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego tj. podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń). 
3. Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany i zakupu części w okresie gwarancji, gdy konieczność naprawy towaru 

powstanie z winy użytkownika. 
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności,  

2) normalnego zużycia,  
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji towaru w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji.  
5. Zasady eksploatacji i konserwacji towaru oraz wyposażenia zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę 

„Instrukcji użytkowania i eksploatacji towaru”.  
6. Instrukcja użytkowania i eksploatacji towaru oraz wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  
7. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji towaru wraz wyposażeniem, 

mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się 
różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających 
gwarancji.  

8. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji towaru wraz wyposażeniem, nie będzie się 
mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów 
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

9. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady wydanego towaru i/lub wyposażenia lub wymieni 
go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wady lub wymienić towar na wolny od wad, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania od 
Zamawiającego zawiadomienia o wadach, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin.  

10. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  
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11. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o 
których mowa w ust. 10 i 11, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając 
kosztami Wykonawcę.  

12. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli 
ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 
Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

13. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie 
powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 1 
pkt.1) -3) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego 
wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.  

15. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy wskazanym w § 1 ust. 
9 umowy. 

16. W przypadku awarii lub wady towaru, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się 
do wymiany towaru na nowy o parametrach nie gorszych od towaru uszkodzonego. Wymiana towaru na nowy 
nastąpi najpóźniej w 35 dniu od zgłoszenia. 

17. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii  i/lub wad towaru w okresie gwarancji telefonicznie, faksem 
oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00  następnego 
dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu …………………………… lub adres poczty 
elektronicznej …………………………………………………….................. 

18. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem. 
19. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z 

którego zostało wysłane zgłoszenie. 
20. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia. 
21. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania towaru w godz 8.00 -15.00. 
22. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę towaru w serwisie Wykonawca zapewni: 

1) odbiór na własny koszt wadliwego towaru w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, 

2) dostawę naprawionego towaru na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia 
usunięcia awarii przez serwis,  

3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania 
wadliwego towaru z siedziby zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i 
uruchomienia nowego towaru zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.  

23. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca w szczególności 
koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy 
naprawianego w ramach gwarancji. 

24. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii i/lub wadu, 
Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczania kar umownych. 

25. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, 
Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy. 

26. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca 
zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie 
naprawy. 

27. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne. 

28. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 6. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% całkowitej ceny brutto 
za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy 

2. W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia 
w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki,  
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3. W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia w wymianie w 
tym okresie na towar i/lub wyposażenie wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną 
w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej 
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany towaru na 
wolny od wad,  

4. kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy  karę 

umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 
niniejszej umowy,  

2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy 0,1% 
całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki,  

3) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

5. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelności wynikających z faktur 
wystawionych przez Wykonawcę. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

 
§ 7. Odstąpienie od umowy 

1. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron z zachowaniem 1-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili:  
1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji 
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni 

4) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 11% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.  
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 
 
F 

§ 8.  
1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby 

Zamawiającego.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie 

Zamawiającego. 
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego wraz z 

aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
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4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język 
polski. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język 
polski. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na 
drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające w 
szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/15/2017 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 

  

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie  zasadą konkurencyjności na dostawę i 
montaż mebli  w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie znak: ZO/FRWiM/15/2017 

 

 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 
1) oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
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 w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk. 

 
* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim 
imieniu składa każdy z Wykonawców. 

 

 

 

......................................................................................     ........................................ 
( podpis(y) osób uprawnionych         (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 

 


