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DE-WZP. 261.14.26.2016.PG    Warszawa, 27 października 2016r. 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zakupu: 

Przedmiot zakupu: Zakup materiałów popularyzacyjnych (pendrivów). 

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada  2016r. do 

godz. 11:00, wyłącznie w wersji elektronicznej na e-mail: pawel.gola@men.gov.pl  

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

3. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyłącznie kryterium cenowego, 

tj. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100 %. 
 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2, zawierający cenę 

całkowitą brutto oferty za realizację zamówienia. 
 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów popularyzacyjnych w postaci pendrivów 
wraz ze smyczą i wykonanymi grawerami logo: 
 

1. Pendrive 8 GB port USB 3.0  

 obrotowa metalowa zatyczka typu twister (kolor srebrny) 

 logo grawerowane po obu stronach (1 strona: wzór A, 2 strona: wzór B poniżej) 

 obudowa plastikowa: kolor pomarańczowy 

 smycz i opakowanie w zestawie 

 ilość: 250 szt. 

 
 2. Pendrive 8 GB port USB 2.0 i micro USB  

 obrotowa metalowa zatyczka typu twister (kolor srebrny) 

 logo grawerowane po obu stronach (1 strona: wzór A, 2 strona: wzór B poniżej) 

 obudowa plastikowa: kolor pomarańczowy 

 smycz i opakowanie w zestawie 

 ilość: 250 szt. 

 
3. Pendrive 8 GB port USB 2.0  

 obrotowa metalowa zatyczka typu twister (kolor srebrny) 

 logo grawerowane z jednej strony (wzór C poniżej) 

 obudowa plastikowa: kolor czarny 

 smycz i opakowanie w zestawie 

 ilość: 250 szt. 

 
4. Pendrive 8 GB port USB 2.0 i micro USB  

 obrotowa metalowa zatyczka typu twister (kolor srebrny) 

 logo grawerowane z jednej strony (wzór C poniżej) 

 obudowa plastikowa: kolor czarny 

 smycz i opakowanie w zestawie 

 ilość: 250 szt. 
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Wzory poglądowe pendrive typ 1 i 3:   Wzory poglądowe pendrive typ 2 i 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór A logo: 

 

 

 

Wzór B logo: 

                            

 

Wzór C logo: 

              

 
 
 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiug6mv2_zOAhUHEiwKHW46CWQQjRwIBw&url=http://markowy-pendrive.pl/produkty/pendrive/pendrive-twister-z-podwojnym-wejsciem/&psig=AFQjCNGJ2RO2uddBX14C92u4yw_rbAaBjA&ust=1473319068308741
http://www.bing.com/images/search?q=GOODRAM+Twister+4GB+USB+2.0+Czarny&view=detailv2&&id=3BD57DAE4EDF701B34766350E12F5A012B457CC3&selectedIndex=3&ccid=WSxHDobk&simid=608045191328960074&thid=OIP.M592c470e86e442643a4be760c4921108o0
http://www.bing.com/images/search?q=GOODRAM+Twister+4GB+USB+2.0+Czarny&view=detailv2&&id=229B26F48472FD05989409F84D63F38DAFCB6086&selectedIndex=173&ccid=Jc9wAWQx&simid=608037340117402535&thid=OIP.M25cf70016431c50db56f6518533fb18eo0
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Załącznik nr 2 
 

Formularz ofertowy 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP .................................................... REGON ......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu: (**) ................................................................................................................. 

Numer faksu: (**) ...................................................................................................................... 

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

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Zakup materiałów popularyzacyjnych 
(pendrivów)” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z zapytaniem ofertowym oraz  wzorem umowy, za cenę brutto:  
 
 

 
CENA BRUTTO  

 

………….………………………………………………. złotych 

(słownie …………………………………………………………) 

 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
 

………………………………             ………………..………………………  
                (miejscowość i data)                        ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 
 

UMOWA Nr MEN/2016/BA/ 
 
Zawarta w dniu  …………………….. 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 
25, 00-918 Warszawa, NIP: 701-001-56-10, REGON: 000177939, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Pana Alana Steinbarth - Dyrektora Biura 
Administracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
 
a 
 
…………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu nr 
…………………… na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm). 
 
Realizacja niniejszego zamówienia jest finansowana ze środków pomocy technicznej 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa materiałów popularyzacyjnych w 

postaci pendrivów wraz ze smyczą w następujących ilościach: 

 250 sztuk 8 GB port USB 3.0 – kolor pomarańczowy (logo po obu stronach), 

 250 sztuk 8 GB port USB 2.0 i micro USB – kolor pomarańczowy (logo po obu 
stronach), 

 250 sztuk 8 GB port USB 2.0 – kolor czarny (logo z jednej strony), 

 250 sztuk 8 GB port USB 2.0 i micro USB – kolor czarny (logo z jednej strony) 
wraz z wykonanymi grawerami logo, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory logo, o których mowa w ust. 1, w dniu 
podpisania umowy. 

3. W terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje i 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji po jednej sztuce każdego z rodzajów 
pendrivów. 

4. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu dokona 
akceptacji lub zgłosi swoje propozycje zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
propozycje zmian Zamawiającego. 

5. Materiały popularyzacyjne zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego przy al. J.Ch. 
Szucha 25, Warszawa i wniesione do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia 
w dniu roboczym w godz. 8.30-15.00. 

 
§ 2 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu materiały popularyzacyjne w terminie do 20 dni 
od dnia podpisania umowy. W czas realizacji przedmiotu umowy wliczone są wszelkie 
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czynności związane z jej realizacją, w tym w szczególności uzgodnienia i akceptacje 
projektów materiałów, kompletowanie, dostawa i usuwanie wad, o których mowa w ust. 5. 

2. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonych materiałów popularyzacyjnych. 
3. Upoważniony pracownik Zamawiającego sprawdzi zgodność przedmiotu umowy pod 

względem ilości i jakości w miejscu dostawy. 
4. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu – bez zastrzeżeń. Wzór protokołu 
odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

5. W przypadku niezgodności dostawy pod względem ilości lub jakości, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, dostarczyć na 
własny koszt materiały popularyzacyjne wolne od wad i zgodne z umową. 

6. W przypadku ujawnienia wad po przyjęciu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznej ich wymiany na wolne od wad, na własny koszt w terminie do 4 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wad. 

 
§ 3 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie 
przekroczy kwoty brutto…………. zł (słownie: ……………………../100). 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisanie przez obie 
Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

3. Płatność zostanie dokonana jednorazowo. 
4. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
5. Płatność zostanie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

na fakturze VAT. 
6. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,  
w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodów leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. W razie niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 6 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z 
innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie 
rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Wykonawcy. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

a w przypadku niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie 
zgodę na potracenie kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
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§ 5 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w razie wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  
1) przekroczenia terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 o 5 dni roboczych, 
2) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze 

jej realizowanie bezprzedmiotowym.  
 

§ 6 
1. Strony oświadczają, że w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy może 

dojść do stworzenia przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników lub 
podwykonawców utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. Wszelkie utwory stworzone przez Wykonawcę lub ww. podmioty 
w ramach realizacji umowy są dalej zwane łącznie „Produktami Prac”. 

2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność oryginalnych egzemplarzy Produktów Prac (wraz z nośnikami 
informacji) oraz autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów Prac, w pełnej i 
niezmodyfikowanej i bez ograniczenia czasowego wersji Produktu Prac, na 
następujących polach eksploatacji: 

a) wykorzystanie na potrzeby realizacji zadań i czynności powierzonych 
Zamawiającemu (Ministerstwu Edukacji Narodowej), 

b) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 
komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik 
reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika 
elektronicznego, nośnika cyfrowego, 

c) udostępnianie Produktu Prac innym jednostkom sektora finansów publicznych, a 
także podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzące obsługę prawną i inni 
profesjonalni doradcy Zamawiającego, jeżeli udostępnienie im Produktu Prac jest 
konieczne do wykonywania zadań tych doradców, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach 
powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne 
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym,  

e)  dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz 
pojedynczych fragmentów utworów, w tym prawo do korekty, dokonywania 
przeróbek, zmian i adaptacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że każdy utwór, który powstanie w celu realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, będzie stanowić dzieło oryginalne, nie naruszające praw osób 
trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, będzie wolne od 
jakichkolwiek zapożyczeń oraz że nie będą miały miejsca żadne okoliczności, które 
mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu 
korzystania lub rozpowszechniania utworu. 

4. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z żądaniem zaprzestania 
wykorzystywania przez Zamawiającego utworu lub żądaniem zapłaty z tego tytułu 
wynagrodzenia lub odszkodowania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę, który zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 



  
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych  
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub „dni 
robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś posługiwania się w niniejszej umowie 
określeniem „dzień” lud „dni” bez przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni 
kalendarzowych. 

4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy muszą nastąpić w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

7. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy i 
podpisywania protokołów odbioru są: 
1) ze strony Zamawiającego – Pani Barbara Lamentowicz, 
2) ze strony Wykonawcy – …………………………. 

 
      
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 
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Załącznik nr 2 do umowy  

 
 
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU  

 
Miejsce dokonania odbioru:      ………………………….. 
Data dokonania odbioru:       ……………………….…. 
Umowny termin dokonania odbioru ………………………….. 
Ze strony Wykonawcy:   
………………………………………. 
 (nazwa i adres) 
…………………………………….. 
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
Ze strony Zamawiającego: 
 (nazwa i adres)         
……………………..     
Przedmiotem zamówienia w ramach Umowy nr ……… z dnia …………..jest: 

Lp
. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Jednost
ka miary 

Ilość 
Cena jedn. 

brutto 
Uwagi 

1.       

2.       

 
Potwierdzenie kompletności dostawy: 
o Tak* 
o Nie* - zastrzeżenia ________________________________________ 
 
Potwierdzenie pod względem technicznym i jakościowym: 
o     Tak* 
o      Nie* - zastrzeżenia ________________________________________ 
Końcowy wynik odbioru: 
o Pozytywny* 
o Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 
Podpisy:      
1. ____________________ 
2. ____________________                .                                  ____________________      
     (osoby upoważnione do odbioru                          (Przedstawiciel Wykonawcy) 

  pod względem jakościowym) 
 
 
* niewłaściwe skreślić 

 
 


