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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego. 

1. Przedmiot zakupu: zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego, 

wg asortymentu wskazanego w formularzu cenowym (załącznik nr 2) i zgodnie 

z wymogami określonymi we wzorze umowy (załącznik nr 3).  

 

Termin dostawy nie może przekroczyć 20 dni od dnia podpisania umowy. 

 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2016 r. 

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 formularz cenowy – załącznik nr 2,  

określający oferowany asortyment i ceny jednostkowe oferowanych urządzeń. 
 

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. Formularz cenowy. 
3. 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 wyposażenia gastronomicznego” 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz 
wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, za cenę 
brutto:  
 

 
CENA BRUTTO 

/całkowita wartość 
zamówienia, w tym koszt 

dostawy/ 

………….…………………………………………. złotych 

(słownie …………………………………………………) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe znajdują się w Formularzu 
cenowym. 

 
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 

Formularz cenowy 

L.p. Nazwa Wymiar (mm) Ilość 
Oznaczenie oferowanego 

produktu 
(producent, model) 

Cena 
jednostkowa 

(brutto) 
/w tym koszt 

dostawy/ 

1. 
Stół chłodniczy ETP-7-180-30 
DS. lub równoważny 

1792x700x850 1   

2. 

Stanowisko szkieletowe 
z półką, z wanną chłodniczą 
i witryną 3xGN1/1. Klapki 
uchylne  od strony klienta 
i drzwi suwane od strony 
obsługi. Stanowisko mobilne 
z półką, przystosowane do 
zabudowy meblowej  

1280x700x850 1   

3. 

Stanowisko szkieletowe 
z wanną bemarową wodną 
4x1/4 GN z nadstawką 
nierdzewną i oświetleniem 
halogenowym i szybą prostą 
4xGN1/1. Stanowisko 
mobilne z półką,  
przystosowane do zabudowy 
meblowej  

1280x700x850 1   

4. 

Stanowisko szkieletowe 
z wanną chłodniczą 2x1/1GN 
z nadstawką nierdzewną 
i oświetleniem halogenowym 
i szybą prostą. Stanowisko 
mobilne z półką,  
przystosowane do zabudowy 
meblowej  

780x700x850 1   

5. 
Pomocnik kelnerski, jezdny 
przystosowany do zabudowy 
meblowej 4xGN1/4 

655x500x1120 1   

6. 
Mikser ręczny MP450 Combi 
Ultra z maszynką do mielenia 
mięsa lub równoważny 

nd 1   

7. 
Kuchenka mikrofalowa, 
sterowanie elektroniczne, 
1500W, 230V 

464x597x368 1   

8. 
Kuchnia gazowa z szafką 4-
palnikowa 1x3,5kW, 
1x7,5kW, 2x5,5kW 

800x700x900 1   
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9. 
Schładzarka szokowa RM 
Gastro pojemność 5xGN1/1 
lub równoważna 

790x778x850 1   

10. Mikser uniwersalny 10l 410x470x780 1   

11. 
Pralko-suszarka AEG 
L99695HWD lub równoważna 

600x600x870 1   

12. 
Maszyna do zgrzewu DUNI 
DF10 cztery kasety do 
pojemników lub równoważny 

nd 1   

13. Mięsiarka planetarna 10l nd 1   

14. Frytownica nastawna 2x8l nd 1   

15. 
Mikser ręczny MP450 Combi 
Ultra lub równoważny 

nd 1   

16. 
Kuchenka mikrofalowa 
1050W manualna 230V 

517x412x297 1   

17. 
Maszynka do mielenia mięsa, 
1,1kW 230V 

270x530x500 1   

18. 
Kuchnia gazowa 
wolnostojąca 4-palnikowa 
z półką 24kW-G2 

nd 1   

Suma (cena brutto) 

 

 

 
Uwaga, w przypadku gdy zamawiający wskazuje na konkretny produkt dopuszczalne jest 
zaoferowanie produktu równoważnego, jednak składając ofertę równoważną wykonawca 
zobligowany jest udowodnić zamawiającemu, że oferowany produkt jest nie gorszy niż 
wymagany. 
Wymogi co do wymiarów zamawianego asortymentu są ostateczne i nie mogą być 
zmienione. 

 
 
 

………………………………             ………………..………………………  
                (miejscowość i data)                               ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela 
                                                                                                                     Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 

UMOWA nr MEN/2016/BA/ 
 

Zawarta w Warszawie w dniu ………..2016 r. pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie (00-918) 

przy al. J. Ch. Szucha 25, NIP: 701-00-15-610, REGON: 000177939, zwanym w treści 

umowy "Zamawiającym", w imieniu, którego działa: 

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

a 

……………, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna 

„Stroną”. 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, ustawienie i podłączenie wyposażenia 

gastronomicznego, zwanego dalej „wyposażeniem” w pomieszczeniu wskazanym przez 

Zamawiającego, znajdującym się w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. 

J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem 

cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wraz z wyposażeniem Wykonawca 

przekaże związane z nim dokumenty (instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty 

gwarancyjne). 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę oraz sprzęt i materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy wyposażenie na własny koszt, własnym staraniem i na własne 

ryzyko do siedziby Zamawiającego w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 9.00 

– 15.00. 

4. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego wyposażenia oraz 

jakość wykonanego podłączenia. 

5. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie 

protokolarnego odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – bez 

zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad wyposażenia lub wad jakości wykonanego podłączenia 

w trakcie odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia wad. 

§ 2 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy.  

§ 3 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty ……….. zł brutto (słownie: ……………………………). 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za ten zakres przedmiotu umowy, który 

został dostarczony i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej na 

Zamawiającego faktury VAT. 

4. Wykonawca wystawia fakturę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 

ust. 5. 

5. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyposażenie oraz jego podłączenia, licząc 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 5 

na okres 24 miesięcy. 

2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia 

będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis gwarancyjny, 

świadczony w siedzibie Zamawiającego. 

3. Warunki serwisu gwarancyjnego: 

a) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o wadach) w dni robocze w godzinach 8:15 

– 16:15, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. 

b) Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad w ciągu 2 dni roboczych, 

licząc od dnia ich zgłoszenia, 

c) standardowy czas naprawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, 

d) w przypadku konieczności wymiany elementów trudno dostępnych, po 

poinformowaniu Zamawiającego, naprawa może trwać maksymalnie 10 dni roboczych 

(licząc od dnia zgłoszenia wady), 

e) okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy, 

f) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy w terminie 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie 

pisemnej w przypadkach: 

- wystąpienia kolejnej wady sprzętu po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw 

gwarancyjnych danego sprzętu, 

- nie wykonania naprawy w terminie 20 dni. 

g) w przypadku wymiany sprzętu na nowy, Zamawiający wymaga, aby posiadał minimum 

parametry określone w załączniku nr 1 do umowy, 

h) w przypadku wymiany sprzętu na nowy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na 

nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie. 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego 

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, gdy 

którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnego 

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wadliwego 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 1 

ust. 6. 
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4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wadliwego 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminów w zakresie czynności 

gwarancyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt b, c, d i f. 

5. 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. 

6. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

wykonania umowy. 

7. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku 

niemożności potrącenia, płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie 

kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% 

maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w razie wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) Niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminach 

ustalonych w niniejszej umowie;  

2) Innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, 

czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym. 

§ 7 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

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 miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy oraz do 

dokonywania odbioru przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego – ………………………. 

2) ze strony Wykonawcy – ………………………. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w ust. 3 poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony. 

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. 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. 
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7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz cenowy z oferty wykonawcy; 
2) Protokół odbioru. 
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Załącznik nr 2 - Protokół odbioru 

 
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU  

Miejsce dokonania odbioru:  ____________________ 
Data dokonania odbioru:   ___________________ 
Termin odbioru wynikający z umowy ___________________ 
Ze strony Wykonawcy: 
___________________________________ 
 (nazwa i adres) 
____________________________________ 
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
 
Ze strony Zamawiającego: 
MEN, al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa 
(nazwa i adres) 

1. …………………………………………… 

 
 (imiona i nazwiska osób upoważnionych) 

 
Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr MEN/2016/BA/…. z dnia ___________ 
jest:……………… 
    
Potwierdzenie zgodności i jakości wykonanej dostawy oraz podłączenia: 
o Tak* 

o Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 

(jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 
 
 
Końcowy wynik odbioru: 
o Pozytywny* 

o Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 

(jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 
 
 
Podpisy: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________      _______________                       

(osoba/y upoważniona/e ze strony Zamawiającego)           (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 

 
*niewłaściwe skreślić 

 


