
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZC/2017        

         Brzesko, dn. 12.04.2017 r. 

 

 

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. 

Kościuszki 33 

Zaprasza do składania ofert cenowych na: 

 

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH DLA POWIATOWEGO 

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU 

1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa środków gospodarczych. 
2. Zamawiający podpisze umowę  z Wykonawcą na  okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3.Sukcesywne zamawianie towaru określające ilość i asortyment odbywać się będzie 

telefonicznie, drogą email lub faxem z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed 

ustalonym terminem dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt. 
5. Przyjęcie towaru następować będzie w magazynie Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości  

i rodzaju dostarczonej partii produktów. 

6. Zamówienie nie przewiduje trybu odwoławczego.  
 

Komplet dokumentów oferty stanowią: 

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

-Załącznik Nr 1 – Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 

-Załącznik nr 2 – Oświadczenie, 

- Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 

-Zaparafowany przez osoby upoważnione wzór umowy. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie: 

- czytelna pieczątka Wykonawcy 

-napis „SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH”. 

Miejsce składania ofert – Sekretariat (Recepcja) Zamawiającego pok. 3, w godz.  8.00-15.00 

Termin składania ofert upływa – 26.04.2017 r. o godz. 13.00 



Otwarcie ofert nastąpi 26.04.2017 r. o godz. 13.30 

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert 

Osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są: 

W sprawach organizacyjnych: Pani Marzena Czernik 

W sprawach przedmiotu zamówienia: Pani Dorota Janusz 

ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓRY ZAOFERUJE 

NAJNIŻSZĄ CENĘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ODPOWIEDNIEGO PRZELICZANIA 

ZAMAWIANYCH ILOŚCI 

1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 

2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

3. Ważność oferty: 30 dni od daty upływu składania ofert. 

4. Wartość netto………………………………………………………………………………… 

5. Wartość brutto……………………………………………………………………………… 

 

 

         

…………………………………………………………. 

      Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

…………………………….. 
Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

     OŚWIADCZENIE 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Adres 
Ulica ……………………………………………………………Nr……………………….. 
 

Kod pocztowy…………………… Miejscowość…………………………..……………… 

 

Tel. …………………………………….. fax. …………………………………………….. 
 

Regon …………………………………...NIP ……………………………………………. 
 

Bank……………………………… Numer konta …………………..…………………….. 

 

Przystępując do postępowania na : 

 

                                 SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH 
 

                                                             oświadczamy, że:  
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia. 
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5.        Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP 
6.    Oświadczamy, że wszystkie złożone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym                  

i prawnym. 
7.       Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń. 
8.         Do oferty dołączamy następujące dokumenty: 
a)Załącznik nr 1 – oferta do postepowania nr 3/ZC/2017 
b)Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
c)……………………………………………………………………………………………….. 

d)……………………………………………………………………………………………….. 
e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………… 
Data……………………………………   Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 

 

(Podstawa prawna: art. 4 ust 8 Prawo zamówień publicznych 
Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) 



 

UMOWA NR …/2017 

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH 

W dniu …………… r. w Brzesku pomiędzy: 

(1) Powiatowym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym  w Brzesku im. św. Jana 

Pawła II, ul. Kościuszki 33, 32-800 Brzesko, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000338104, NIP: 

869-195-06-35, zwanym dalej „ Zamawiającym”, reprezentowanym przez Krzysztof Gac – 

Dyrektor,  

a 

(2) ……………………………………….. z siedzibą w………………………….…………, ul. 

…………………………., zarejestrowaną w KRS pod nr ………………………., NIP: 

………………………, REGON: ……………………………………………, zwanym dalej „ 

Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………….. 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust 8 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164  

z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków gospodarczych przez Wykonawcę – 

zgodnie z ofertą z dnia……………………..2017 r. złożoną do postępowania Nr 3/ZC/2017 

(dalej: oferta) 

2. Wartość zamówienia wynosi……………………………..zł brutto 

Słownie:………………………………………………………………………………………... 

Wartość zamówienia wynosi……………………………..zł netto 

Słownie:………………………………………………………………………………………... 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu będącego przedmiotem 

zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od swoich potrzeb. 

4. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą żadnych 

ujemnych skutków dla Zamawiającego i nie narusza postanowień niniejszej umowy. 



5. Poszczególne ilości środków gospodarczych określone w zamówieniu podstawowym są 

wielkością orientacyjną i w ciągu roku mogą ulec zwiększeniu (do 15%), w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie dokonywał dostaw do miejsca magazynowania na podstawie zamówień 

składanych przez Zamawiającego 1 raz na 2 tygodnie według potrzeb Zamawiającego.   

2. Dostawa towaru odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie towaru przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami 

itp. 

§ 3 

1. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. W przypadku opóźnienia z realizacją zamówienia, Zamawiający może naliczyć kary umowne 

w wysokości 2% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia. 

Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania. Zamawiającemu przysługuje prawo do 

jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy,  

a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę. Prócz kary umownej, o której mowa  

w niniejszym ustępie Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 4 

Odbioru zamówionego towaru dokona każdorazowo osoba upoważniona przez Zamawiającego 

potwierdzając na dokumencie WZ lub fakturze Vat dostawę towaru. 

 

                                                                        § 5 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w ofercie załączonej do niniejszej umowy, które to 

ceny stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą. 

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonej ofercie 

ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w ust. 5. 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynności Wykonawcy 

niewymienionych w treści niniejszej umowy, a będących niezbędnymi do należytej i zgodnej  

z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 



4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta,  

a opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru. 

5. Zmiana cen może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub  

w związku ze zmianą cen urzędowych – za zgodą Zamawiającego. W przypadku takiej zmiany 

Zamawiający może odmówić odbioru dalszych dostaw i od umowy odstąpić bez jakichkolwiek 

ujemnych skutków ze strony Wykonawcy. 

6. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem na podstawie faktury VAT  

w terminie 30  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane 

na fakturze. 

7. Za nie terminową zapłatę należności Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki licząc od upływu ostatniego dnia obowiązywania terminu 

płatności. 

 

§ 6 

1. Towar objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad ilościowych w towarze Wykonawca 

uzupełni braki ilościowe w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.  

W przypadku opóźnienia w uzupełnieniu wad ilościowych powyżej 2 dni postanowienie § 3 ust. 

2 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych w towarze Wykonawca 

wymieni towar na nowy i wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 

reklamacji. W przypadku opóźnienia w wymianie na nowy towar i wolny od wad powyżej 2 dni 

postanowienie § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

Umowa obowiązuje od ……………………… r. do ……………………… r. 

 

§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  



2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 

a) Zamawiający – adres jak we wstępie: 

b) Wykonawca: 

- adres: ……………………………………………………………………… 

- numer faksu: ……………………………………………………………… 

- adres poczty elektronicznej: ……………………………………………… 

4. Każda ze stron jest zobligowana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie danych 

wskazanych w ust. 3 w terminie 2 tygodni od dokonania tej zmiany pod rygorem uznania 

oświadczenia wysłanego na dotychczasowy adres/nr faksu za prawidłowo doręczone. 

 

 

§ 10. 

1. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Oferta, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, będący jej 

integralną częścią. 

 

 

§ 11. 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 



§ 12. 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – formularz cenowy 

 

Na dowód powyższego, Umowa została podpisana przez Strony w dniu podanym na 

wstępie. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

      

          

 

 

 

 

 

 


