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   Otwock, dnia 29.06.2017r. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza 

do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST  

E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA 

MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w tym wykonanie projektu do uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego oraz dostawa: 

1.1. tablicy informacyjnej (1 sztuka), w tym wykonanie projektu do uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego oraz dostawa, wg poniższych wytycznych: 

1.1.1. Tablica o wymiarach 80 x 120 cm – wymiary europalety; 

1.1.2. Tablica wykonana z zastosowaniem materiałów odpornych na mycie i warunki atmosferyczne  

o odpowiedniej grubości, adekwatnej do wymiarów i wagi tablicy – tablica do przykręcenia do 

elementów konstrukcyjnych nieprzylegających do budynków (stelaż metalowy z profili 

metalowych); 

1.1.3. Materiały zastosowane do wykonania tablicy powinny być odpowiedniej jakości, chroniące 

przed zniszczeniem, zapewniające bezpieczeństwo, stabilność; 

1.1.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego 

trwałość (w tym na odporność na mycie i warunki atmosferyczne) w okresie min. 5 lat; 

1.1.5. Tablica informacyjna nie może zawierać innych danych i elementów graficznych niż określone 

wytycznych. Dane na tablicy muszą być widoczne i czytelne; 

1.1.6. Dane na tablicy z nw. wzorem przekazane zostaną Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy.  

Tablica musi zawierać: 
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1. Nazwę beneficjenta 

2. Tytuł projektu 

3. Cel projektu 

4. Zestaw logo – znaki FE i UE orz logo marki Mazowsze 

5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl  

Wzór tablicy: 

 

 
 
Wzory tablic znajdują się w Internecie na portalu FE www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i w serwisie 

RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu/promocja. 

1.2. Plakatu informacyjnego (100 sztuk), w tym wykonanie projektu do uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego oraz dostawa, wg poniższych wytycznych: 

1.2.1. wymiary A3 (arkusz o wymiarach 29,7 x 42 cm lub 42 x 29,7 cm), papier kredowy, błysk, 

minimum 130 g/m + lakier UV, druk w pełnym kolorze; 

1.2.2. plakat powinien być zalaminowany lub wykonany z innego trwalszego materiału, dane na 

plakacie muszą być widoczne i czytelne, 

1.2.3. plakat powinien mieć możliwość przyklejenia do powierzchni np. szkło, ściana itp.,  

Plakat musi zawierać:  

1. nazwę beneficjenta,  

2. tytuł  projektu,  

3. cel (opcjonalnie),  

4. wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,  

5. zestaw logo,  

6. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl   

7. opis projektu 

1.3. Folderu informacyjnego (1000 sztuk) – w tym wykonanie projektu do uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego oraz dostawa - wymiary A5 - folder musi zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł  

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
http://www.funduszedlamazowsza.eu/promocja
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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projektu, cel (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo, adres portalu 

www.mapadotacji.gov.pl oraz krótki opis projektu, folder dwustronny – ilość stron 2, papier kreda mat 

min. 130 g/m2 + folia mat + lakier UV, druk w pełnym kolorze; 

2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego na 

podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego. 

3. Termin realizacji zamówienia będzie wynosić  sukcesywnie 14 dni od daty złożenia zamówienia, 

jednak Wykonawca, najpóźniej 7 dni od daty złożenia zamówienia, zobowiązany jest do 

przedstawienia projektu graficznego materiałów promocyjnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami przedmiotu umowy (np. zwiększenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu 

innej pozycji), przy czym łączna wartość przedmiotu umowy po dokonanych przesunięciach nie 

może przekroczyć kwoty określonej w § 3 ust. 1. Do dokonania zmiany umowy w tym zakresie 

nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu 
(30.06.2018r.). 
 
IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy/ów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami i wytycznymi, stosowania się do 

wytycznych, kartą wizualizacji, informacji dotyczących zasad informowania i promocji, jak 

również posługiwania się wzorami i logotypami zamieszczonymi na stronie: 

www.funduszedlamazowsza.eu/promocja.  

3. Transport materiałów promocyjnych odbywał się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy  

w opakowaniach standardowo przyjętym dla tego typu towarów. 

4.      Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia. 

5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko 

jedna cena.  

7. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/promocja
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8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.  

10. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru 

częściowego i końcowego podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

12. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

13. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

14. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz zastrzega sobie 

prawo do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcami, w szczególności w przypadku 

złożenia ofert o takiej samej cenie.  

15. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

16. Zamawiający może wezwać wszystkich Wykonawców lub Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą 

do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu 

zamówienia.   

17. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do 

dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu) lub elektronicznie na adres k.gasowska@zozmswia.pl lub faksem na nr 22 779 46 

71. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na materiały promocyjne” oraz nazwą  

i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

pieczątkę Wykonawcy). 

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl
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18. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

19. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

19.1  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym  

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

19.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający sam pobierze 

wskazane dokumenty o ile to będzie możliwe za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

20.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:  

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-46-71 wew.53 e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  

 
ZATWIERDZAM 

 

     Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

     MSWiA w Otwocku 
    /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl
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Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku na wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na 

potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 

II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI 

DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………Adres: ……………………………………………………………… 

Tel/ Fax: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………… 

REGON: …………………………………………………… NIP: ………………………………………………….………… 

Nr KRS: ………………………………………………………. 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę: …………………………………………………………… zł netto ….% VAT, brutto 

…………………………………………………………………… zł (słownie:…………………………………………….…..……………..), 

w tym: 

1. Tablica informacyjna (1 sztuka): …………………………………………………………… zł netto ….% VAT, 

brutto ……………………………………………… zł (słownie:…………………………………………….…..……………..), 

2. Plakaty informacyjne (100 sztuk): …………………………………………………………… zł netto ….% VAT, 

brutto ……………………………………………… zł (słownie…………………………………………….…..……………..), 

3. Foldery informacyjne (1000 sztuk): …………………………………………………………… zł netto ….% VAT, 

brutto ……………………………………………. zł (słownie…………………………………………….…..……………..), 

 
 
Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca    

będzie cena napisana słownie. 
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2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 

konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy 

do terminu zakończenia projektu (30.06.2018r.). 

8) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego; 

9) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

2)    ………………………………………………………………………………………………………………………………..… . 

5.  Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………… zam. 

………………………………………………………………………………………………………………….……. wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem 

publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).** 

 

 

 
 
 

………………………………………….   ………………………….………………………………. 
(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 
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*/ niepotrzebne skreślić 
**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna 

 
Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na 

potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 

II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI 

DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego określone w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 
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*/  niepotrzebne należy skreślić  

Załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego 
 

UMOWA  nr ................/2017 

 

w dniu ............. 2017 r. w Otwocku pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA                        

w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Dariusza Kołodziejczyka 

 

a 

 

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną                    

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru 

Sądowego ............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., 

NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

Panią/Pana .....................................................................................................* 

 

albo 

 

Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności                                

w ……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez 

ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl 

stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP ..............................................*, zwaną/-ym 

dalej Wykonawcą 

 

http://prod.ceidg.gov.pl/
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na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, poprzedzone przedstawieniem projektu do uzgodnienia 

i akceptacji Zamawiającego oraz dostawa: 

1.1. Tablicy informacyjnej (1 sztuka), wg poniższych wytycznych: 

1.1.1. Tablica o wymiarach 80 x 120 cm – wymiary europalety; 

1.1.2. Tablica wykonana z zastosowaniem materiałów odpornych na mycie i warunki atmosferyczne  

o odpowiedniej grubości, adekwatnej do wymiarów i wagi tablicy – tablica do przykręcenia do 

elementów konstrukcyjnych nieprzylegających do budynków (stelaż metalowy z profili 

metalowych); 

1.1.3. Materiały zastosowane do wykonania tablicy powinny być odpowiedniej jakości, chroniące 

przed zniszczeniem, zapewniające bezpieczeństwo, stabilność; 

1.1.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego 

trwałość (w tym na odporność na mycie i warunki atmosferyczne) w okresie min. 5 lat; 

1.1.5. Tablica informacyjna nie może zawierać innych danych i elementów graficznych niż określone 

wytycznych. Dane na tablicy muszą być widoczne i czytelne; 

1.1.6. Dane na tablicy z nw. wzorem przekazane zostaną Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy.  

Tablica musi zawierać: 

6. Nazwę beneficjenta 

7. Tytuł projektu 

8. Cel projektu 

9. Zestaw logo – znaki FE i UE orz logo marki Mazowsze 

10. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl  

Wzór tablicy: 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Wzory tablic znajdują się w Internecie na portalu FE www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i w serwisie 

RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu/promocja. 

1.2. Plakatu informacyjnego (100 sztuk), wg poniższych wytycznych: 

1.2.1. wymiary A3 (arkusz o wymiarach 29,7 x 42 cm lub 42 x 29,7 cm), papier kredowy, błysk, 

minimum 130 g/m + lakier UV, druk w pełnym kolorze; 

1.2.2. plakat powinien być zalaminowany lub wykonany z innego trwalszego materiału, dane na 

plakacie muszą być widoczne i czytelne, 

1.2.3. plakat powinien mieć możliwość przyklejenia do powierzchni np. szkło, ściana itp.,  

Plakat musi zawierać:  

8. nazwę beneficjenta,  

9. tytuł  projektu,  

10. cel (opcjonalnie),  

11. wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt,  

12. zestaw logo,  

13. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl   

14. opis projektu 

1.3. Folderu informacyjnego (1000 sztuk) - wymiary A5 - folder musi zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł  

projektu, cel (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo, adres portalu 

www.mapadotacji.gov.pl oraz krótki opis projektu, folder dwustronny – ilość stron 2, papier kreda mat 

min. 130 g/m2 + folia mat + lakier UV, druk w pełnym kolorze; 

2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego na 

podstawie zleceń przekazywanych przez Zamawiającego, co oznacza, iż Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zamówienia w pierwszej kolejności tablicy informacyjnej, natomiast ulotki i foldery, 

o których mowa w ust. 1, Zamawiający może zamówić w terminie  późniejszym. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
http://www.funduszedlamazowsza.eu/promocja
http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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3. Termin realizacji zamówienia będzie wynosić sukcesywnie 14 dni od daty złożenia zamówienia, 

jednak Wykonawca, najpóźniej 7 dni od daty złożenia zamówienia, zobowiązany jest do 

przedstawienia projektu graficznego materiałów promocyjnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości asortymentu pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami przedmiotu umowy (np. zwiększenie danej pozycji przy jednoczesnym zmniejszeniu 

innej pozycji), przy czym łączna wartość przedmiotu umowy po dokonanych przesunięciach nie 

może przekroczyć kwoty określonej w § 3 ust. 1. Do dokonania zmiany umowy w tym zakresie 

nie jest konieczne zawarcie aneksu w formie pisemnej.  

 

§2 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy sukcesywnie w terminie 14 dni od daty złożenia 

zamówienia, zgodnie z ilościami wskazanymi w § 1 i na własny koszt. 

2. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do terminu zakończenia projektu 

(30.06.2018r.).  

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne dostarczonego przedm iotu 

umowy lub niezgodność jego treści z ustaleniami,  Zamawiający może odmówić odbioru,  

a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko przedmiot umowy wolny od 

wad i/lub z poprawioną treścią w terminie 3 dni. To samo dotyczy niezgodnej z zamówieniem 

ilości dostarczonego przedmiotu umowy. 

  

§ 3  

1. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: 

……………….. zł netto + ……. % podatku VAT, tj. ……………….. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszt opakowania, dostarczenia do wskazanej lokalizacji, ubezpieczenia na 

czas trwania transportu. 

1. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy o nr 

……………………………………………………………………………. Podstawą do wystawienia faktury jest 

bezusterkowy protokół odbioru częściowego i końcowego podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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4. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie bez zgody drugiej Strony. 

 

§ 4  

1. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

- ze strony Zamawiającego: 

……………………….., 22 779 46 71 wew. ……………….., e-mail: ………………………………….   

- ze strony Wykonawcy 

…………………………….., …………………………., e-mail: …………………………………..  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag 

i zaleceń w sprawach związanych z realizacją umowy, w tym do przekazania i odbioru 

przedmiotu zamówienia oraz do potwierdzenia, że przedmiot zamówienia został wykonany 

należycie.  

 

§ 5  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 50,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad (w tym niewłaściwej treści) przedmiotu umowy  

i niezgodności ilościowych stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 50,00 zł każdy dzień 

opóźnienia, 

1.3. za niedotrzymanie terminu wymiany, o którym mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 30,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia, 

1.4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego lub 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, po wystąpieniu uchybień, bez wezwania Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

3. W przypadkach, gdy kary umowne nie okrywają poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej. 

4. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego 

regulowania należności przez Zamawiającego. 

§ 6  

mailto:m.jedynak@zozmswia.pl
mailto:biuro@reklamaluno.pl
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1. Wykonawca udziela 120 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – dotyczy 

tablicy informacyjnej, której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady przedmiotu umowy (np. pękanie, rozklejanie, 

odklejanie) Wykonawca zobowiązuje się do ich gwarancyjnej wymiany na nowe, wolne od 

wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego 

(dopuszczalny e-mail  lub faks). Brak wymiany gwarancyjnej upoważnia Zamawiającego do 

zlecenia wykonania przedmiotu umowy, innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy 

kosztami tego wykonania.  

 

§7  

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają po rygorem nieważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, w szczególności dotyczące realizacji 

dostawy, zapłaty kar, odszkodowań, odsetek, a także związane z realizacją uprawnień z tytułu 

gwarancji lub rękojmi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

 

 

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

  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 


