
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Znak postępowania DWNZKŚ.2710.6.2020.MP 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr 

                 
 

 

Lp. Wykaz dokumentacji Nr załącznika 

1.  Zapytanie Ofertowe  

2.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1  

3.  Wzór umowy załącznik nr 2 

4.  Formularz ofertowy załącznik nr 3 

    

        

 

 

 

 

Dziekan Wydziału 

Dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr 

 

 

 

 

Wrocław, czerwiec 2020 r. 

 

 

 

 

 



 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

OLNE 
Zamawiającym jest: 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  
Pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
NIP PL: 896-000-54-08 
REGON: 00000-1301 
Tel. 071 37-52-793 
e-mail: magdalena.pisarska@uwr.edu.pl 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie 

mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, z późniejszymi zmianami). 

 
 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla jednostek Wydziału Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska UWr. 

2.2. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1. , określający nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i 

jednostką miary. 

2.3. Dostawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe i posiadające okres przydatności do użycia, nie krótszy niż 

24 miesiące. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty. Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Reklamacje realizowane będą w terminie do 2 dni kalendarzowych. 

 

 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
3.1. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami i sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, 

od dnia 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku lub do dnia wyczerpania kwoty z oferty wybranego 

Wykonawcy. Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów biurowych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji 

osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy.  

3.2. W przypadku zamówień składanych do godz. 9:00 realizacja zamówienia do godz. 15:00 tego samego dnia. 

3.3. W przypadku zamówień składanych po godz. 9:00 dostawa towaru następować będzie w ciągu 24 h od czasu 

złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy,  niezależnie od kwoty/rozmiaru zamówienia. 

3.4. Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia. 

3.5. Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, , e-mail, platforma. 

3.6. Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek). 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
4.1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 



 

 

 

   

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

 
5.1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez wykonawcę. 

5.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

5.4.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.5.  Treść oferty musi być zgodna z treścią ZO. 

5.6.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. 

5.7.  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane 

przez wykonawcę. 

5.8.  Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

5.9.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 

wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

5.10.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

5.11.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.12.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

5.13.  Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez    

wykonawcę. 

5.14.  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

5.15.  Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ZO, 

b) pieczątkę firmową, 

c) datę przygotowania, 

d) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

e) czytelny podpis Wykonawcy, 

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile 

ofertę składa pełnomocnik, 

g) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom  podaje  się w punkcie 7 

Formularza Ofertowego). 



 

 

5.16.  Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres i numer telefonu Wykonawcy, 

b) Uniwersytet Wrocławski Dziekanat WNZKŚ ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław  

c) OFERTA – „Dostawa materiałów biurowych dla jednostek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska UWr” 

 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
 

 
6.1.  Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:  

Dziekanat WNZKŚ Magdalena Pisarska 

ul. Cybulskiego 30,  

50-205 Wrocław  

do dnia 19.06.2020 do godz. 1100 

z dopiskiem „ZAPYTANIE OFERTOWE DWNZKŚ.2710.6.2020.MP”. 

6.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.06.2020r., a wyniki zostaną przesłane Oferentom drogą      

elektroniczną. 

6.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

 

 
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

7.1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

7.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

 

 
8.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

 

8.1. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia. 

8.2. Cena oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku. 

8.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

8.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

 

9.  BADANIE OFERT 
 

 



 

 

9.1.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

9.2.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny.  

9.3.  Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 
10.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

 

10.1.  Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następującego kryterium 

oceny ofert: 

Cena – 100% 

10.2.  Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

10.3.  Punkty za kryterium „CENA” zostaną obliczone według wzoru: 

 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

10.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

 

 
11.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

 

11.1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu. 

 

 

12.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

 
12.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

 



 

 

 
13.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

 
13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

 
14.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 
14.1.  Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do ZO. 

14.2.  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której 

mowa w pkt 14.1. 

14.3. Zamawiający nie przewiduje zmian do zawartej umowy. 

 
 

 

15.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZO 
 

15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie na piśmie na adres: Uniwersytet 

Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław z 

dopiskiem: „Nr postępowania: DWNZKŚ.2710.6.2020.MP” lub pocztą elektroniczną na adres: 

magdalena.pisarska@uwr.edu.pl Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z 

postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

15.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

 

 
16.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

16.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

16.2. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną. 

16.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane 

dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. 

16.4. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję – skan pisma - za pomocą e-mail, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.    

16.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że 

korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail  podany przez wykonawcę została mu doręczona w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.   

16.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Uniwersytet Wrocławski  

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  

Dziekanat  

ul. Cybulskiego 30 

50-138 Wrocław  

mailto:magdalena.pisarska@uwr.edu.pl


 

 

16.7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem  

postępowania:  DWNZKŚ.2710.6.2020.MP 

16.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:  

Magdalena Pisarska – dziekanat WNZKŚ, godziny pracy 800 – 1500. 

 

 
17.  DODATKOWE INFORMACJE 

18. ACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 

17.1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

17.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

17.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,  

 zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,  

 unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty,  

 ustalenia wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

17.4. Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku 

pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta 

roszczenia względem UWr o zawarcie umowy. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                          



 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NR DWNZKŚ.2710.6.2020.MP 

   
 

Wzór Umowy 

 

19. WZÓR UMOWY 

 

 

zawarta we Wrocławiu  w dniu …………………… 2020 r. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. 

Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

……………………………… - Dziekana Wydziału  Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

a 

 

…………………………………………… 

zwanym w dalszej części „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez  
…………………………………………… 
 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

     

§ 1 

1.  Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zmianami) – wartość umowy nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy.  

2. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

Zamawiającego.  

3. Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w niniejszej 

umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz zatrudnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań 

objętych niniejszą umową. 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zamówieniem” jest dostawa materiałów biurowych dla jednostek Wydziału Nauk o 

Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanych dalej „produktami”), pod adres wskazany przez 

Zamawiającego. 

2. Zakres asortymentowo-ilościowy określa Załącznik Nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do umowy, który 

stanowi jej integralną część. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że użycie dostarczonych przez niego produktów w związku z realizacją niniejszej umowy nie 

spowoduje utraty gwarancji na urządzenia biurowe, do których ww. produkty są przeznaczone oraz nie spowoduje 

żadnych innych uszkodzeń. 

 



 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że zgodnie z przedstawioną ofertą wartość zamówienia wynosi ………………zł. brutto.  

Słownie: …………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego, z 

tym, że nie może przewyższyć kwoty określonej w ust. 1. 

3. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do zachowania, co do każdej pozycji, ceny 

jednostkowej zaoferowanej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej umowy.  

4. Dopuszcza się możliwość zmiany parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy, 

pod warunkiem wycofania z oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienia go 

przedmiotem o parametrach technicznych porównywalnych lub lepszych, z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Dopuszcza się zmianę cen po podpisaniu umowy w przypadku zmiany waluty obowiązującej na terytorium RP lub zmiany 

przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, z zachowaniem 

formy pisemnej. 

 

§4 

– Wartość  określona w §3 zawiera: koszty transportu, ubezpieczenie, dostawy. 

– Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie limitu określonego w wartości umowy z prawem 

obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. Wykonawcy nie służy z tego 

tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności. 

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji 

umowy towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych typów. Powyższe zmiany nie 

mogą spowodować zmian cen  jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). 

 

§ 5 

1. Materiały biurowe będą dostarczane partiami i sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego,  

od dnia 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. lub do dnia wyczerpania kwoty z oferty wybranego Wykonawcy. Wielkość 

dostarczenia każdej partii materiałów biurowych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za 

realizację przedmiotu Umowy. 

2. Dostawa w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy , niezależnie od kwoty 

rozmiaru zamówienia . 

3. Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, fax, e-mail. 

4. Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek).  

5. Zamówienia będą składane na adres e:mial ………………………………… lub numery tel/fax ………………………… wskazane przez  

Wykonawcę.  

6. Wartość zlecenia obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych poszczególnych materiałów biurowych zawartych w 

załączniku nr 1 do Umowy. 

 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1. dostarczać sukcesywnie każdą zamawianą partię towaru do siedziby wymienionych poniżej jednostek Zamawiającego, 

na własny koszt. 

a. Instytutu Nauk Geologicznych pl. M.Borna 9 i ul. Cybulskiego  32  we Wrocławiu 

b. Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego pl. Uniwersytecki 1 , Kuźnicza 49, Kosiby 8 we Wrocławiu  

c. Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Cybulskiego 30 

d. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, ul. Przybyszewskiego 63/77 

2. zapewnić takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy, 
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§ 7 

1. Wykonawca  gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu. Dostarczone towary muszą być fabrycznie nowe, 

wolne od wad prawnych i fizycznych. Pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.   

2. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego produktu, Wykonawca 

wymieni produkt na nowy - poprzez dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych - w terminie 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji telefonicznie lub faksem lub na numery wskazane w § 5 ust.5. 

 

§ 8 

1. Wymagany okres gwarancji na zakupione materiały wynosi 12 miesięcy od daty dostawy danej partii materiałów do 

siedziby Zamawiającego. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towarów będących przedmiotem Zamówienia  

 

 

§ 9 

1. Wykonanie zamówienia nastąpi od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 roku lub do wysokości wynagrodzenia 

określonego w §3 ust. 1. 

2. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego 

egzemplarza umowy. 

 

§ 10 

1. Ewentualne wystąpienie u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zachowania ciągłości dostaw przedmiotu umowy na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z dostawy realizowanej zgodnie z warunkami umowy Zamawiający ma 

prawo zamówić awaryjnie dostawę u innego Wykonawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację zamówienia lub jego części, 

Wykonawca odpowiada jak za własne.  

§ 11 

1. W razie nienależytego wykonania warunków umowy, a w szczególności: 

 dostarczania towaru złej jakości 

 powtarzającego się opóźnienia dostawy 

Zamawiający może rozwiązać ją w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający może odstąpić, od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 12 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT - odrębnie dla każdej 

dostawy, zgodnej z przekazanym zleceniem. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, a koszty obsługi bankowej powstałe 

poza bankiem Zamawiającego   pokrywa Wykonawca. 

4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego.   

 

§13 

1. W razie niewykonania Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, 

o którym mowa w §3 ust. 1. 

2. Za nienależyte wykonanie poszczególnego zlecenia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% 

wartości zlecenia. 



 

 

3. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji poszczególnego zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,2 % wartości zlecenia. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary 

umowne. 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci kwotę będącą 

równowartością tych kar  z wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 14 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, rozstrzygać będą 

sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.       

 

§ 17 

Wykonawca do czasu nie zakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest zobowiązany  do informowania 

Zamawiającego o zmianie prawnej formy  prowadzonej działalności gospodarczej o wszczęciu postępowania układowego i 

upadłościowego oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, o zmianie adresu siedziby 

firmy(adresu zamieszkania właściciela firmy) pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

             

§ 18 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego,  1 dla Wykonawcy. 

       

§ 19 

Integralną częścią umowy są następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

       Data otrzymania umowy: 

 

 

 

 

Umowę przygotowała Magdalena Pisarska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NR DWNZKŚ.2710.6.2020.MP 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

My, niżej podpisani:  

NAZWA WYKONAWCY  

ADRES  

NIP  

REGON  

TELEFON  

FAKS  

E-MAIL  

 

składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego i ubiegając się o udzielenie zamówienia na:  

Dostawę materiałów biurowych dla jednostek Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. 

 

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ZO oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i w 

wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w niniejszym wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …......... stron. 

5. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: …..................... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *. 

6. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ZO i istotnymi 

postanowieniami umowy za: 

 

 

   netto    ............................................ PLN 
 

   podatek VAT (   %)  ............................................ PLN 
 

   brutto   ............................................ PLN 
 

  (słownie: …………………………........................................................................................................) 
 

7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do realizacji przez 

podwykonawców *: 



 

 

 
Lp. Opis części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zamawiający nie wymaga 

aby podawać dane identyfikujące podwykonawcę) 

  

  

  

W razie potrzeby wykonawca może dodać do powyższej tabeli kolejne wiersze. 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ………………………………………… 

2) ………………………………………… 

3) ………………………………………… 

 

 

 

 

        ........................................................ 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

  

* - o ile dotyczy 

 


