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ZAPYTANIE OFERETOWE 

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH 

W PROJEKCIE „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO” 

W RAMACH ZADANIA „AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 

ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock  

Biuro Projektu: ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 

www.owes.eu 

tel.: +48 601 929 001 

e-mail: sekretariat@owes.eu 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 

w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro bez podatku od towarów 

i usług (VAT). 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907). 

 

III. Informacja o współfinansowaniu zamówienia ze środków Unii Europejskiej 

Postępowanie jest prowadzone w ramach realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza 

Płockiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń organizowanych 

w Projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” w ramach zadania „Akademia Ekonomii 

Społecznej”. 

Komplet materiałów szkoleniowych dla jednego uczestnika szkolenia obejmuje: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Nazwa i kod  

przedmiotu zamówienia 

określone we 

Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV) 

1. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielkopojemnym,  
- kolor tuszu: niebieski lub czarny, 
- włączany górnym metalowym przyciskiem, 
- obudowa długopisu wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego, 
- klips (zawieszka) oraz okuwka metalowe, 
o standardzie Zenith bądź równoważnym. 

30192121-5 długopisy kulkowe 

2. Pendrive o pojemności min. 8 GB 30234600-4 pamięci flash 

3. Brulion do notatek minimum 30-kartkowy 22815000-6 notatniki 

4. Teczka konferencyjna na dokumenty formatu A-4, 

- wykonana ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym, 
- wewnątrz przegroda na dokumenty, 
- zamykana na suwak, 
- uchwyt do trzymania na grzbiecie. 

18939000-0 torby podręczne 

http://www.owes.eu/
mailto:sekretariat@owes.eu
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Dostarczone materiały szkoleniowe muszą być oznaczone zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, tzn. zawierać w szczególności logotypy Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Dostarczone materiały szkoleniowe muszą być jednakowe. Dopuszcza się dostarczenie długopisów w różnych 

kolorach obudowy. 

Szacunkowa ilość kompletów materiałów szkoleniowych w okresie realizacji zamówienia: 250 kompletów. 

Zamawiający, w zależności od potrzeb, zastrzega sobie prawo do: 

a) ograniczenia ilości zakupionych od Wykonawcy kompletów materiałów szkoleniowych lub 

b) zwiększenia wartości zamówienia do wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia, określonej 

w umowie z Wykonawcą. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert przewidujących wykonanie części zamówienia (ofert częściowych). 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zamówienie częściowe, w którym określi 

ilość kompletów materiałów szkoleniowych. Zamówienia częściowe będą przekazywane do Wykonawcy faksem lub 

pocztą elektroniczną. 

Wykonawca zrealizuje każde zgłoszone przez Zamawiającego zamówienie częściowe w terminie 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia. 

W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone materiały są wadliwe lub nie odpowiadają opisowi przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 

złożenia reklamacji. 

Miejsce dostawy: Biuro Projektu w Płocku, ul. Oskara Kolberga 32. 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia sukcesywnie w 2013 i 2014 roku. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

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

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu 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 stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą 

oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), 

b) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

http://www.owes.eu/
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3) Oferta oraz załączniki musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą 

pełnomocnictwo do podpisania oferty wraz z załącznikami. 

5) Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub z pełnomocnictwa (pełnomocnictw) 

wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta wraz z załącznikami 

musi być podpisana przez wszystkie te osoby. 

6) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów, kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

osobę / osoby umocowaną(-e) do podpisania oferty z oświadczeniem "za zgodność z oryginałem” albo w formie 

skanów. 

7) Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty. 

8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający 

przekaże wyjaśnienia Wykonawcy, który zadał pytanie oraz zamieści je na stronie internetowej w miejscu 

publikacji zapytania ofertowego. W wyjaśnieniach nie zostanie ujawniony podmiot zadający pytanie. Zamawiający 

zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie wpłynęło do 

Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

9) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę 

zapytania ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej w miejscu publikacji zapytania ofertowego. 

10) Zaleca się sprawdzanie treści strony internetowej, na której jest zamieszczone zapytanie ofertowe celem 

rejestrowania udzielonych wyjaśnień oraz zmian zapytania ofertowego.  

11) Oferty należy składać w dowolnie wybranej przez Wykonawcę formie przekazu: 

 w formie pisemnej na adres Biura Projektu, ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 

 w formie skanów pocztą elektroniczną na adres e-mail: jolarzesz@wp.pl 

12) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Jolanta Rzeszotarska, e-mail: 

jolarzesz@wp.pl, tel. 606 432 520. 

 

VIII. Sposób obliczenia ceny oferty  

Kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN). 

Wszelkie, ewentualne, udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, opusty muszą być uwzględnione 

w  cenach jednostkowych. 

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie podlegają zmianie również w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług VAT oraz zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w szczególności koszty oznaczenia materiałów szkoleniowych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, koszty transportu do Biura Projektu w Płocku 

ul. Oskara Kolberga 32, koszty rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, opakowań, opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

IX. Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2013 r., o godz.16 : 00. 

Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena oferty – 100 % 

Punktacja (P) w kryterium „Cena oferty (C)” przyznawana będzie według następującego wzoru: 

C min. 

P  =  --------------- x 100 pkt 

C of. bad. 

 

C min.  – najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 

C of. bad. – cena oferty badanej (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 

Punkty w podanym kryterium zostaną obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów – oferta z najniższą ceną. 

http://www.owes.eu/
mailto:jolarzesz@wp.pl
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Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. 

 

 

XI. TRYB OCENY OFERT 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

2) żądania od Wykonawców uzupełnienia dokumentów, 

3) poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, 

4) unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

XII. Zasady rozliczeń 

Rozliczenie za realizację zamówienia będzie prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, po prawidłowym wystawieniu faktury VAT, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od otrzymania środków 

finansowych na realizację Projektu. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

http://www.owes.eu/
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji 

Społeczeństwa Informacyjnego 

Biuro Projektu: ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko 

Wykonawcy: 
 

Adres (siedziba) Wykonawcy:  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do kontaktu z Zamawiającym: 
 

tel.:  

fax:  

e-mail:  

NIP:  

REGON:  

 

OFERTA 
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH 

W PROJEKCIE „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO” 

W RAMACH ZADANIA „AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 

2) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 

3) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

4) oferuję dostawę 1 kompletu materiałów szkoleniowych na następujących warunkach cenowych: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 

1 2 3 

1. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielkopojemnym,  
- kolor tuszu: niebieski lub czarny, 
- włączany górnym metalowym przyciskiem, 
- obudowa długopisu wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego, 
- klips (zawieszka) oraz okuwka metalowe, 
o standardzie Zenith bądź równoważnym. 

 

2. Pendrive o pojemności min. 8 GB 
 

3. Brulion do notatek minimum 30-kartkowy 
 

4. Teczka konferencyjna na dokumenty formatu A-4, 

- wykonana ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym, 
- wewnątrz przegroda na dokumenty, 
- zamykana na suwak, 
- uchwyt do trzymania na grzbiecie. 

 

Cena brutto za 1 komplet materiałów szkoleniowych [zł] 

[suma wierszy 1-4 w kol. 3] 
 

 

 

http://www.owes.eu/
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5) Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

……………………………….……………, ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  

http://www.owes.eu/
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji 

Społeczeństwa Informacyjnego 

Biuro Projektu: ul. Kolberga 32, 09-407 Płock 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów 

szkoleniowych dla uczestników szkoleń organizowanych w Projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Mazowsza Płockiego” w ramach zadania „Akademia Ekonomii Społecznej” 

 

oświadczam, że: 

nie pozostaję we wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami 

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

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

polegających w szczególności na: 

a) uczestniczeniu 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 stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 
 
 
 
 
 

……………………………….……………, ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data   podpis osoby upoważnionej   

do reprezentowania Wykonawcy  
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WZÓR UMOWY NR …/OWES/2013 
 

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku przy ul. Pedagogicznej 7,  

09-402 Płock, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000220959, REGON 611424951, NIP: 774-283-31-18, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

 

Beatę Puda  - Prezesa 

Marzenę Lewandowską - Skarbnika 

a 

…………………………………………………………………………………………………… z siedzibą …………………………………………………………, 

wpisanym do …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

pod numerem …………………, REGON ………………, NIP …………………………, zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

 

 

o następującej treści: 

§ 1. 

Postanowienia wstępne 

Niniejsza umowa dotyczy realizacji Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, zgodnie 

z umową UDA-POKL.07.02.02-14-034/11-00 z dnia 30.10.2012 r. 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów szkoleniowych w ilości szacunkowej 300 kompletów 

dla uczestników szkoleń organizowanych w Projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza 

Płockiego” w ramach zadania „Akademia Ekonomii Społecznej”.  

2. Cena za 1 komplet materiałów szkoleniowych wynosi …………………… zł brutto (słownie: 

……………………………………………………) i obejmuje: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 

1 2 3 

1. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielkopojemnym,  
- kolor tuszu: niebieski lub czarny, 
- włączany górnym metalowym przyciskiem, 
- obudowa długopisu wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego, 
- klips (zawieszka) oraz okuwka metalowe, 
o standardzie Zenith bądź równoważnym. 

 

2. Pendrive o pojemności min. 8 GB  

3. Brulion do notatek minimum 30-kartkowy  

4. Teczka konferencyjna na dokumenty formatu A-4, 

- wykonana ze skóry ekologicznej w kolorze czarnym, 
- wewnątrz przegroda na dokumenty, 
- zamykana na suwak, 
- uchwyt do trzymania na grzbiecie. 

 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zakupionych od Wykonawcy kompletów materiałów 

szkoleniowych. 
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4. Dostarczone materiały szkoleniowe muszą być jednakowe. Dopuszcza się dostarczenie długopisów w różnych 

kolorach obudowy. 

5. Dostarczone materiały szkoleniowe muszą być oznaczone zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, tzn. zawierać w szczególności logotypy Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 3. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia sukcesywnie 

w 2013 i 2014 roku. 

2. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną maksymalną wartość umowy, określoną w § 5 

ust. 3, umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania przez Strony 

dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Obowiązek monitorowania osiągnięcia maksymalnej wartości umowy 

obciąża Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego 

wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 4 

Warunki realizacji umowy 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie 

zamówienia częściowego, określającego ilość kompletów materiałów szkoleniowych. 

2. Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego w następujący sposób: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ..........................; 

b) za pośrednictwem faksu na numer: .......................... 

3. Wykonawca zrealizuje każde zgłoszone przez Zamawiającego zamówienie częściowe w terminie 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia. 

4. Miejscem dostawy jest Biuro Projektu w Płocku, ul. Oskara Kolberga 32. 

5. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczone materiały są wadliwe lub nie odpowiadają opisowi przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 

złożenia reklamacji. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za zrealizowaną dostawę będzie każdorazowo kwota obliczona jako 

suma iloczynów faktycznie dostarczonej ilości materiałów szkoleniowych określonego asortymentu i cen 

jednostkowych zawartych w § 2 ust. 2 w kolumnie 3 tabeli. 

2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie podlegają zmianie również w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług VAT oraz zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w szczególności koszty oznaczenia materiałów szkoleniowych zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, koszty transportu do Biura Projektu w 

Płocku ul. Oskara Kolberga 32, koszty rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego, opakowań, opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

3. Maksymalna wartość umowy wynosi: ............................... zł. brutto (słownie: 

............................................................................................) i została ustalona według wzoru:  

………… zł (cena za 1 komplet materiałów szkoleniowych określona w § 2 ust. 2) x 250 (szacunkowa ilość 

kompletów materiałów szkoleniowych) 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT za każdą zrealizowaną dostawę i dostarczy ją do Biura Projektu  

ul. Oskara Kolberga 32, 09-407 Płock. 

5. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania faktury VAT, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków finansowych 

na realizację Projektu. 

6. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 6. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów szkoleniowych w terminie określonym w § 4 ust. 3 – 

w wysokości po 5% wartości brutto materiałów szkoleniowych, z których dostawą Wykonawca dopuszcza 

się opóźnienia; 

b) za każdy dzień opóźnienia w wymianie materiałów szkoleniowych w terminie określonym w § 4 ust. 5 – 

w wysokości po 5% wartości brutto materiałów szkoleniowych, z których wymianą Wykonawca dopuszcza 

się opóźnienia; 

c) z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie albo w przypadku 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

od niezrealizowanej maksymalnej wartości umowy, określonej w § 5 ust. 3. 

2. Kary umowne, określone w ustępie poprzedzającym mogą podlegać sumowaniu. 

3. Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a w przypadku 

braku możliwości potrącenia wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych. 

4. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowań uzupełniających w przypadku 

szkody przenoszącej wysokość kar umownych. 

6. Z pozostałych tytułów Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających  

z kodeksu cywilnego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, którym powierzył wykonanie 

części zamówienia, jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu ograniczenia ilości zakupionych 

kompletów materiałów szkoleniowych ani o zwiększenie wartości zamówienia. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z Projektem, w tym 

dokumentów finansowych. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie udostępni dokumenty, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w szczególności w celu umożliwienia uprawnionym podmiotom 

przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. 

2. W przypadku powstania sporu wynikającego z wykonania niniejszej umowy, Strony dołożą starań w celu jego 

rozstrzygnięcia w drodze porozumienia. W przypadku braku takiego porozumienia, spory rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych w umowie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony. 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 
 

 

 

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

 

 

 

        …………………………………………………… 
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