
 

 

     DE-WZP.262.1.2017.MG                     Warszawa, 2017.01.02 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest świadczenie usługi przenoszenia 
mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach 
użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-
godzin: 3700) oraz usługi transportowe pomiędzy następującymi lokalizacjami 
położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy: 

a) Aleja Szucha 25 – ul. Olecka 23 lub ul. Olecka 23 - Aleja Szucha 25 
(szacowana liczba kursów: 40) 

b) Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 10 lub ul. Conrada 10 - Aleja Szucha 25 
(szacowana liczba kursów: 10) 

1. termin wykonania zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. lub do wcześniejszego 

wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 3 Istotnych postanowień umowy 

(Załącznik nr 3) 

a) miejsce realizacji zamówienia:  

budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na trasach Aleja Szucha 25 –  

ul. Olecka 23 lub Olecka 23 – Aleja Szucha 25 oraz Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 

10 lub ul. Conrada 10 – Aleja Szucha 25 

b) warunki płatności:  

zgodnie z § 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 3) 

c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

zgodnie z Opisem przedmiotu zakupu (Załącznik nr 2) 
 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2017 r.  

do godziny 11.00 w wersji elektronicznej na e-mail: 

malgorzata.gromek@men.gov.pl 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 % 
 

4. Oferta musi zawierać: 

wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

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. Opis przedmiotu zakupu, 
3. Istotne postanowienia umowy 



 

 
Załącznik nr 1 

 do Zapytania ofertowego 
 

 
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 „świadczenie usługi przenoszenia mebli (w tym ich 

demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach użytkowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-godzin: 3700) oraz usługi 

transportowe pomiędzy następującymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym 

Miasta Stołecznego Warszawy: 

a) Aleja Szucha 25 – ul. Olecka 23 lub ul. Olecka 23 - Aleja Szucha 25 

(szacowana liczba kursów: 40), 

b) Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 10 lub ul. Conrada 10 - Aleja Szucha 25 

(szacowana liczba kursów: 10), 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zakupu, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  

 

Lp Usługa 
Szacowana liczba 

godzin/kursów 

Cena  
brutto za 1h/za  

1 kurs 

Wartość brutto 
(kolumna C x kolumna 

D) 

A B C D E 

1 
Jedna roboczo - 
godzina pracy 
jednej osoby  

3700 h ………… ………… 



  
 
 

  

 

2 

Jeden transport 
wykonywany 
pojazdem o 
ładowności od 1,5 
to 3,5 ton, na 
odcinku Aleja 
Szucha 25 –  
ul. Olecka 23 (lub 
ul. Olecka 23 – 
Aleja Szucha 25) 

40 kursów ………… ………… 

3 

Jeden transport 
wykonywany 
pojazdem o 
ładowności  
od 1,5 to 3,5 ton, 
na odcinku Aleja 
Szucha 25 –  
ul. Conrada 10 (lub 
ul. Conrada 10 – 
Aleja Szucha 25) 

10 kursów ………… ………… 

4 
CENA OFERTY BRUTTO 

(suma E1+E2+E3) 
……………… 

 

 
UWAGA 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat 
i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy 
i nie będzie podlegać zmianom. 

Podana w ofercie cena brutto oferty nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, 

służy tylko i wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

 

 

 

 

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



 

Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego 

 
Opis przedmiotu zakupu 

1. Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest świadczenie usługi przenoszenia 
mebli (w tym ich demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach 
użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (szacowana liczba roboczo-
godzin: 3700) oraz usługi transportowe pomiędzy następującymi lokalizacjami 
położonymi na terenie administracyjnym Miasta Stołecznego Warszawy: 

a) Aleja Szucha 25 – ul. Olecka 23 lub ul. Olecka 23 - Aleja Szucha 25 
(szacowana liczba kursów: 40) 

b) Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 10 lub ul. Conrada 10 - Aleja Szucha 25 
(szacowana liczba kursów: 10) 

2. Na przenoszone/ przewożone mienie składają się m.in.: 
− szafy, szafki; 

− stoły, stoliki; 

− krzesła obrotowe, krzesła, fotele; 

− biurka, kontenery; 

− regały magazynowe (metalowe); 

− pozostałe drobne wyposażenie biurowe oraz dokumenty znajdujące się 
w pomieszczeniach, spakowane w pudłach; 

− sejfy; 

− kserokopiarki, drukarki, niszczarki, inne drobne urządzenia biurowe; 

− zestawy komputerowe, serwery. 
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- zapewnienia kontenerów, folii ochronnych, taśm, wózków, pasów oraz innych 
narzędzi niezbędnych do przenoszenia, montażu i demontażu mebli  
i urządzeń oraz sprzętów przeznaczonych do przeniesienia, 
- zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników umożliwiających prawidłowe 
wykonanie usługi (liczba osób każdorazowo będzie wskazywana przez 
Zamawiającego). 

4. Prace przeprowadzkowe będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.15 – 16.15, z tym że dopuszcza się przeprowadzenie usług przenoszenia i/lub 
usług transportowych poza ww. godzinami oraz w soboty.  

5. Usługi będą świadczone na podstawie zleceń każdorazowo udzielanych 
Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.  

6. Usługi będą świadczone w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. 
lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty. 

7. Maksymalne łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty   
146 167,00 złotych brutto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt 
siedem złotych 00/100).  

8. Zleceniobiorca gwarantuje wykonanie usługi z należytą starannością  
i przejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za przenoszone rzeczy od chwili 
przystąpienia do ich pakowania do chwili złożenia w sposób wskazany przez osobę 
upoważnioną. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, 
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą według przepisów 
Kodeksu Cywilnego. 

9. W przypadku nie wykonania całości lub części zlecenia w ustalonym terminie, 
wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniobiorca  zapłaci 
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wynikającego  
z danego zlecenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę z winy 



  
 
 

  

 

Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% 
liczonej od niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia brutto. Kary umowne podlegają 
sumowaniu. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. Zleceniodawca ma 
prawo do pomniejszenia wynagrodzenia o naliczone kary umowne, w przypadku 
braku takiej możliwości Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną na 
podstawie noty obciążeniowej w terminie do 14 dni od dnia jej wysłania przez 
Zleceniodawcę.  

10. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, jest cena. 
11. Cena jednostkowa jednej roboczogodziny powinna obejmować: 

a) Przeniesienie mienia w dyspozycji Zamawiającego i/lub załadunek 
i wyładunek (zależnie od potrzeb Zamawiającego) - ok. 3700 rbh; 

b) Koszt pracy pracownika wykonawcy w ciągu godziny; 
c) Koszt dojazdu pracowników Wykonawcy do i z siedziby Zamawiającego lub 

miejsca wskazanego w zapytaniu ofertowym; 
d) Koszt transportu niezbędnego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego lub 

miejsca wskazanego w zapytaniu ofertowym; 
e) Należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty; 
f) Pozostałe czynniki cenotwórcze, związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
Cena jednorazowej usługi transportu wykonanego pojazdem o ładowności od 
1,5 ton do 3,5 tony, na wskazanym w zapytaniu ofertowym odcinku, powinna 
obejmować: 

a) Przewiezienie mienia na odcinku Aleja Szucha 25 – ul. Olecka 23 lub 
ul. Olecka 23 – Aleja Szucha 25 (ok. 40 kursów); 

b) Przewiezienie mienia na odcinku Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 10 lub 
ul. Conrada 10 – Aleja Szucha 25 (ok. 10 kursów); 

c) Koszt pracy kierowcy Wykonawcy; 
d) Koszt dojazdu kierowcy Wykonawcy do siedziby Zamawiającego lub miejsca 

wskazanego w zapytaniu ofertowym; 
e) Koszt transportu niezbędnego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego lub 

miejsca wskazanego w zapytaniu ofertowym; 
f) Należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty, 
g) Pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia. 
12.  W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia 
lub doprecyzowania ofert. 

 



 

 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Istotne postanowienia umowy 
 
 
 

UMOWA Nr MEN/2017/BA/ 
        

Zawarta w dniu  …………….….  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: 
Pan Alan Steinbarth – Dyrektor Biura Administracyjnego, 
 
a 
 
……………………………………. zwanym w treści umowy „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). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przenoszenia mebli (w tym ich 

demontaż i późniejszy montaż), urządzeń oraz sprzętów w obiektach 
użytkowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz usługi transportowe 
pomiędzy następującymi lokalizacjami położonymi na terenie administracyjnym 
Miasta Stołecznego Warszawy: 
a) Aleja Szucha 25 – ul. Olecka 23; 
b) Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 10; 
zgodnie z Opisem przedmiotu zakupu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Usługi będą świadczone na podstawie zleceń każdorazowo udzielanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zleceń telefonicznie pod numerem 
telefonu …………………... 

4. Zlecenia będą zgłaszane Wykonawcy przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego: ………………………….. (tel. …………………..). Zmiana osoby, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje poprzez pisemne zgłoszenie 
Wykonawcy i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.  

5. Upoważniony pracownik Zamawiającego każdorazowo określi szczegółowe 
warunki zlecenia, w szczególności wskazując rzeczy przeznaczone do 
przeniesienia (przewiezienia) oraz ich docelowe miejsce przeniesienia, a także 
sugerowaną ilość osób niezbędnych do realizacji zlecenia. 



  
 
 

  

 

6. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni środki transportu 
o ładowności od 1,5 do 3,5 ton, wózki, pasy i inne narzędzia do przenoszenia, 
przewożenia, montażu i demontażu mebli i urządzeń oraz sprzętów 
przeznaczonych do przeniesienia lub przewiezienia. 
 

§ 2 
1. Usługi będą świadczone w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do 

dnia 31.12.2017 r. lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty, o której 
mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonania zlecenia w terminie nie później niż 
następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zlecenia lub w terminie 
uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zlecenia, jednak odwołanie 
zlecenia nie może nastąpić później niż w dniu jego zgłoszenia. 

4. W przypadku niedojścia do skutku wykonania całej zaplanowanej usługi 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie 
za rzeczywisty zakres faktycznie wykonanej usługi, tj. za roboczogodziny od 
rozpoczęcia świadczenia usługi do podjęcia decyzji o jej przerwaniu. 

 
§ 3 

1. Usługa rozliczana będzie na koniec miesiąca kalendarzowego za wszystkie 
wykonane w danym miesiącu zlecenia, na podstawie zbiorczych faktur VAT 
wystawianych po podpisaniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego 
……………………………… protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie 
zlecenia, sporządzonych według następujących zasad: 
- cena za 1 godzinę pracy 1 osoby wskazanej w § 1 ust. 5 – ………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………….); 
- cena za 1 usługę transportu, wykonywaną pojazdem o ładowności od 1,5 to 3,5 

ton, na odcinku Aleja Szucha 25 – ul. Olecka 23 (lub ul. Olecka 23 – Aleja 
Szucha 25) - ………….. zł brutto (słownie:…………….); 

- cena za 1 usługę transportu, wykonywaną pojazdem o ładowności od 1,5 to 3,5 
ton, na odcinku Aleja Szucha 25 – ul. Conrada 10 (lub ul. Conrada 10 – Aleja 
Szucha 25) - ………….. zł brutto (słownie:………………….). 

2. Faktury będą płatne w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

3. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty 
146 167,00 złotych brutto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto 
sześćdziesiąt siedem  złotych 00/100). 

4. Wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraconych 
korzyści, w przypadku niewykorzystania maksymalnego wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Suma faktur częściowych nie może być wyższa niż wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 3 powyżej. 

 
 



  
 
 

  

 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z należytą starannością i przejmuje na 

siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za przenoszone (przewożone) rzeczy 
od chwili przystąpienia do ich pakowania do chwili złożenia w sposób wskazany 
przez osobę upoważnioną. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania usługi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą według 
przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Zamawiający i Wykonawca mają prawo do rozwiązania niniejszej umowy 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
§ 5 

1. W przypadku niewykonania całości lub części zlecenia w ustalonym terminie, 
wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
wynikającego z danego zlecenia. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5% kwoty liczonej od niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia brutto, 
o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa 
niż 40% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 3 
niniejszej umowy 

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 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. 

 
§ 6 

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.). 

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

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” lub „dni” bez przymiotnika roboczy, 
dotyczyć to będzie dni kalendarzowych. 

4. 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. 

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Opis przedmiotu zakupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umowa finansowana zgodnie z klasyfikacją budżetową: 


