
 

 

 

 

 

 
DE-WZP.261.14.20.2016.PG        Warszawa, 19 października 2016r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup 2090 egzemplarzy podręcznika Niko 1. 

1. Przedmiot zakupu: Zakup 2090 egzemplarzy podręcznika Niko 1. Podręcznik do 

języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, autorzy: Brigitte 

Beier, Stefanie Erdmann, Iris Herbst, Ulrike Kähler, Susanne Rips, Ute Schimmler, 

Wydawnictwo LektorKlett Sp. z o.o. (nr ewidencyjny 776/1/2016). 

Zamówienie obejmuje dostawę podręczników Niko 1. Podręcznik do języka 

niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, do wskazanych kuratoriów 

oświaty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączonym wzorze umowy, 

według rozdzielnika będącego załącznikiem do tego wzoru.  

 

Termin dostawy nie może przekroczyć 21 dni od dnia podpisania umowy. 

 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2016r. do 

godz. 11:00, 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 1, zawierający cenę 

całkowitą brutto oferty za realizację zamówienia oraz cenę pojedynczego podręcznika. 
 

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. Formularz ofertowy, 
2. Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1  
 

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 2090 egzemplarzy podręcznika Niko 1” 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz 
wzorem umowy, który został zawarty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, za cenę 
brutto:  
 

 
CENA BRUTTO* 

/całkowita wartość 
zamówienia/ 

………….…………………………………………. złotych 

(słownie …………………………………………………) 

w tym, cena każdego z 
pojedynczych egzemplarzy 

podręcznika* 

…………………………………………. złotych (brutto) 

(stanowi 1/2090 całkowitej wartości zamówienia) 

* W tym koszt dostawy. 

 
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 2 

 
Wzór umowy 

 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do wskazanych 

przez Zamawiającego odbiorców egzemplarze podręcznika Niko 1. Podręcznik do 
języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, autorzy: Brigitte 
Beier, Stefanie Erdmann, Iris Herbst, Ulrike Kähler, Susanne Rips, Ute 
Schimmler, Wydawnictwo LektorKlett Sp. z o.o., zwanego dalej podręcznikiem, 
zgodnie w załącznikiem nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia podręczników do wskazanych przez 
Zamawiającego odbiorców w łącznej liczbie 2090 egzemplarzy, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do umowy, w terminie do ………………… 2016 r.  

 
§ 2 

1. Wykonawca odpowiada za brakującą liczbę egzemplarzy podręczników w 
paczkach przesłanych do odbiorców w terminie jednego miesiąca od daty 
dostawy potwierdzonej przez odbiorcę, pod warunkiem pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy przez odbiorcę o brakującej w przesyłce liczbie 
egzemplarzy podręczników wraz z dołączonym protokołem komisyjnego odbioru 
ilościowego egzemplarzy podręczników.  

2. Wykonawca odpowiada za wady podręczników pod warunkiem otrzymania 
od odbiorców wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zawiadomienia 
o stwierdzonych wadach w otrzymanych egzemplarzach podręczników w terminie 
dwóch miesięcy od daty stwierdzenia wad przez odbiorcę, wraz z dołączonym 
protokołem komisyjnego odbioru jakościowego egzemplarzy podręczników oraz 
wadliwymi egzemplarzami. 

3. Wykonawca dołącza do każdej przesyłki egzemplarzy podręczników pismo 
informujące odbiorców, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy 
o obowiązku:  
a) sporządzenia protokołu komisyjnego odbioru ilościowego egzemplarzy 

podręczników w terminie 5 dni od dnia otrzymania przesyłki; 
b) sporządzenia protokołu komisyjnego odbioru jakościowego egzemplarzy 

podręczników, w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w otrzymanych 
egzemplarzach podręczników; 

c) pisemnego zawiadamiania Wykonawcy i Zamawiającego o brakujących 
egzemplarzach podręczników w otrzymanych przesyłkach oraz o stwierdzeniu 
wad fizycznych w egzemplarzach podręczników, w terminach, o których mowa 
w ust. 1 i 2. 
Informację dla Zamawiającego należy przesyłać na adres:  
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Podręczników, Programów 
i Innowacji; 00–918 Warszawa, al. Szucha 25; 

d) dołączenia do informacji, o której mowa w lit. c odpowiednio protokołu 
komisyjnego odbioru ilościowego egzemplarzy podręczników lub protokołu 
komisyjnego odbioru jakościowego egzemplarzy podręczników; 

e) zwrotu do Wykonawcy wadliwych egzemplarzy podręczników. 
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4. Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o której mowa w ust. 1 
i 2, prześle na adres odbiorcy, od którego otrzymał reklamację, odpowiednio 
brakujące lub wolne od wad egzemplarze podręczników i powiadomi o tym 
Zamawiającego.  

5. Wzór pisma informacyjnego, o którym mowa w ust. 3 wraz z wzorem protokołu 
odbioru jakościowego i ilościowego egzemplarzy podręczników stanowi załącznik 
nr 2 do umowy. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi: ………… 
zł brutto /słownie/ ……………………………………złotych. Kwota brutto nie może 
być przekroczona. Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

2. Po dokonaniu dostawy podręczników, w terminie określonym w §1 ust. 2, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu fakturę za realizację zamówienia wraz z 
potwierdzeniami odbioru przez odbiorców wskazanych w załączniku nr 1 do 
umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od otrzymania faktury wraz z 
potwierdzeniami odbioru przez odbiorców wskazanych w załączniku nr 1 do 
umowy.  

4. Bieg terminu określonego w ust. 3 rozpoczyna się od dnia dostarczenia do 
zamawiającego faktury i dokumentów w pełni odzwierciedlających stan faktyczny 
oraz w odpowiedniej formie i pozbawionych jakichkolwiek błędów lub pomyłek. 

5. Za termin dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności do 
systemu bankowości elektronicznej. 

 
§ 4 

1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1 ust. 5 Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości 
niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących 
po stronie Wykonawcy. 

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. 

 
§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) zmiany terminu dostarczenia podręczników do odbiorców wymienionych 
w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli potrzeba zmiany terminu nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) innych korzystnych dla Zamawiającego zmian. 
 

§ 7 
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki wymienione do Umowy. 
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§ 8 

1. Zamawiający upoważnia Panią Annę Michalak – Głównego Specjalistę 
w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji do koordynacji spraw 
związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Panią/Pana ……………………………….. do koordynacji 
spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Zmiana osób, o których mowa powyżej następuje poprzez pisemne zgłoszenie 
drugiej stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej Umowy. 
 

§ 9 
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 
trzech egzemplarzach dla Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 
 
 
 
Załączniki: 
 
nr 1 – Rozdzielnik podręczników 
nr 2 – Wzór pisma informacyjnego wraz z wzorem protokołu odbioru jakościowego i ilościowego 

egzemplarzy podręczników. 

 
 
 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 
 
 
 
Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 
dział 801, rozdział 80195, § 4000 
Nr działania w zakresie budżetu zadaniowego 3.1.2.2.2. 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

Rozdzielnik podręczników  
 

Wyszczególnienie 
 

Lp. Odbiorca Adres odbiorcy Liczba egz. 

1.  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
85-066 Bydgoszcz 
ul. Konarskiego 1/3 
kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl 

5 

2.  Kuratorium Oświaty w Opolu 
 

Kuratorium Oświaty w Opolu 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 14 
kontakt@kuratorium.opole.pl 

1000 

3.  Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
80-853 Gdańsk 
ul. Wały Jagiellońskie 24 
kuratorium@kuratorium.gda.pl 

35  

4.  Kuratorium Oświaty w Katowicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
40-024 Katowice 
ul. Powstańców 41a 
kancelaria@kuratorium.katowice.pl 

860  

5.  Kuratorium Oświaty w Olsztynie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 
10-959 Olsztyn 
Al. Piłsudskiego 7/9 
wmkurator@ko.olsztyn.pl 

159 

6.  Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
70-502 Szczecin 
ul. Wały Chrobrego 4 
kuratorium@kuratorium.szczecin.pl 

31 

RAZEM 2090 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ODBIORU ILOŚCIOWEGO / JAKOŚCIOWEGO 

 

Data 

otrzymania 

przesyłki 

 
Nazwa, adres, 

nr tel. Odbiorcy 
 

 

Lp. Autor Tytuł 
Liczba 

otrzymanych 
egzemplarzy 

Liczba 
reklamowanych 

egzemplarzy 
Przyczyna reklamacji 

1.      

2.      

 
KOMISJA ODBIORU w składzie: 

1. ……………………........................................             ........................................... 

2. ……………………........................................             ........................................... 

3. ……………………........................................             ........................................... 

  (Imię i nazwisko)     (Podpis) 

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

(Miejscowość, data)     (Pieczątka Odbiorcy) 

 
…………………………………………………………………. w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 
reklamacji i uznania jej za uzasadnioną, prześle pod adresem odbiorcy, od której otrzymało 
reklamację, brakujące egzemplarze lub egzemplarze bez wad. 

Protokół należy przesłać pod wskazane adresy: 

Pocztą w oryginale: Pocztą/faksem do wiadomości w kopii: 

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

*Ministerstwo Edukacji Narodowej 
  Departament Podręczników, Programów i Innowacji 
  al. J. Szucha 25,  00-918 Warszawa 
  faks: 22 347-41-60 

 
Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 
- dla Wykonawcy - 1 egz., 
-  dla Odbiorcy - 1 egz. 

 
UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA ODBIORCÓW 

1. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w ciągu 5 dni od daty otrzymania przesyłki 
w celu sprawdzenia liczby egzemplarzy podręczników w otrzymanej paczce, i sporządzenia Protokołu 
komisyjnego odbioru ilościowego podręczników. Odbiorca jest zobowiązany do przechowywania 
Protokołu komisyjnego odbioru. 
W przypadku stwierdzenia brakujących egzemplarzy podręczników w przesyłce, należy przesłać 

czytelnie wypełniony protokół komisyjnego odbioru ilościowego – do 
…………………………………………………………... oraz do wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej 
w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty odbioru egzemplarzy podręczników. 

2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w egzemplarzach podręczników, należy każdorazowo 
sporządzić protokół jakościowego odbioru podręczników i przesłać – do 

……………………………………….. oraz do wiadomości Ministerstwu Edukacji Narodowej* 
w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia wad. Odbiorca jest zobowiązany do 
zwrotu wadliwych egzemplarzy. 

 


