
 
 
 

 
 
 
DE-WZP.262.5.2018.JJ        Warszawa, 6 luty 2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
1. Przedmiot zakupu: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do u rządzeń 

drukuj ących.  

2. Zamówienie będzie zrealizowane w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 
do wcześniejszego wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, 
o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się zawrzeć umowę na wzorze 
Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

4. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 r., 
do godz. 10:00,  w wersji elektronicznej na e-mail: joanna.jaskulska@men.gov.pl   

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

5. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 
− cena brutto oferty za realizacj ę całego przedmiotu zamówienia – 100 % 

Punkty zostan ą przyznane wg wzoru :  

C= Cn / Co x 100% 
gdzie: 
C = przyznane punkty 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najni ższą cenę. 
W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, przez co najmniej dwóch 
Wykonawców, zostaną oni poproszeni o ponowne złożenie oferty cenowej. 

6. Wykonawca w ramach oferty składa wypełnione: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
oraz Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy – załącznik nr 2. 
 

Uwaga! Zał ącznik nr 2 nale ży zło żyć dodatkowo w wersji edytowalnej (tj. w pliku 
programu Excel). 
 

7. 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 zamówienia – zestawienie (odrębny pik excel). 
3. Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1  
 

 
Formularz ofertowy 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: ……........................ ............................................................. 

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

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

Adres, na który Zamawiaj ący powinien przesyła ć ewentualn ą korespondencj ę: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj ącym: .............................................. ............ 

Numer telefonu: (**) .............................. .....; Numer faksu: (**) .......................... ................... 

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

Nazwa i siedziba Zamawiaj ącego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „ Sukcesywn ą dostaw ę materiałów 
eksploatacyjnych do urz ądzeń drukuj ących”, numer DE-WZP.262.5.2018.JJ, oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym 
w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym oraz wzorem 
umowy, które zostały zawarte odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do zapytania ofertowego.  
 

 
CENA CAŁKOWITA 

BRUTTO 

/całkowita warto ść 
zamówienia, w tym koszt 

materiałów eksploatacyjnych  
i ich dostawy/ 

………….……………………………………. złotych 

(słownie ………………………………………………  
 
………………….……………………………………) 

 

Ceny jednostkowe zamówienia zawiera załącznik Opis przedmiotu zamówienia 
– formularz cenowy. 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L.p. Urządzenie drukujące
  Materiał 

zamiennik/oryginał
Symbol materiału Kolor

Jedn. 

miary
Ilość

Cena jedn. 

brutto
Wartość

1 Develop Ineo 250 Black zamiennik toner TN210K czarny szt. 2 0,00 zł

2 Lexmark E350/E352 zamiennik nd czarny szt. 2 0,00 zł

3 HP LJ 1100A oryginał 92A czarny szt. 2 0,00 zł

4 HP DJ 6980 oryginał tusz 339 czarny szt. 2 0,00 zł

5 HP 2055 BLACK zamiennik toner 05A czarny szt. 30 0,00 zł

6 HP Desktop 1280/1220C oryginał tusz78 kolor szt. 2 0,00 zł

7 HP Desktop 1280/1220C Black oryginał tusz 45 czarny szt. 2 0,00 zł

8 HP DJ 6980 oryginał tusz 344 kolor szt. 2 0,00 zł

9 HP 460 oryginał tusz 338 czarny szt. 2 0,00 zł

10 HP 460 oryginał tusz 343 wielokolorowy szt. 3 0,00 zł

11 HP LJ  PRO CP1525nw black oryginał 128A -HP CE320A czarny szt. 1 0,00 zł

12 HP LJ  PRO CP1525nw cyan oryginał 128A-HP CE321A  cyan szt. 2 0,00 zł

13 HP LJ  PRO CP1525nw magenta oryginał 128A-HP CE323A magenta szt. 2 0,00 zł

14 HP LJ  PRO CP1525nw yellow oryginał 128A-HP CE322A żółty szt. 2 0,00 zł

15 HP LJ 1200 zamiennik toner 15A czarny szt. 3 0,00 zł

16 HP LJ 1010 zamiennik toner 12A czarny szt. 2 0,00 zł

17 HP LJ 1160/1320/3390/3392 Black zamiennik toner Q5949A czarny szt. 2 0,00 zł

18 HP LJ 1300 zamiennik toner 13A czarny szt. 3 0,00 zł

19 HP LJ P3015 oryginał toner 55A czarny szt. 2 0,00 zł

20 Konica Minolta Bizhup c284 e/364 zamiennik toner TN 321 K czarny szt. 30 0,00 zł

21 Konica Minolta Bizhup c284 e/364 zamiennik toner TN 321 C  cyan szt. 10 0,00 zł

22 Konica Minolta Bizhup c284 e/364 zamiennik toner TN 321 Y żółty szt. 10 0,00 zł

23 Konica Minolta Bizhup c284 e/364 zamiennik toner TN 321 M  magenta szt. 10 0,00 zł

24 Konica Minolta Bizhup c284 e/364 zamiennik pojemnik na zużyty toner nd szt. 10 0,00 zł

25 Konica Minolta Bizhup c284 e oryginał bęben czarny szt. 4 0,00 zł

26 Konica Minolta Bizhup c284 e oryginał bęben  cyan szt. 4 0,00 zł

27 Konica Minolta Bizhup c284 e oryginał bęben żółty szt. 4 0,00 zł

28 Konica Minolta Bizhup c284 e oryginał bęben  magenta szt. 4 0,00 zł

29 Konica Minolta Bizhup 363 oryginał toner TN-414 czarny szt. 2 0,00 zł

30 Konica Minolta Bizhup 363 oryginał bęben-Konica  A2A103D (DR411) nd szt. 1 0,00 zł

31 Konica Minolta Bizhup 4000P oryginał TNP38 czarny szt. 5 0,00 zł

32 Konica Minolta Bizhup 4000P oryginał bęben-A63X03V nd szt. 2 0,00 zł

33 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał TNP48 czarny szt. 5 0,00 zł

34 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał TNP48 cyan szt. 2 0,00 zł

35 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał TNP48 żółty szt. 1 0,00 zł

36 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał TNP48  magenta szt. 1 0,00 zł

37 Konica Minolta BIZHUB C3350 zamiennik pojemnik na zużyty toner nd szt. 2 0,00 zł

38 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał bęben-IUP-22K, IUP22K, A3GP01D czarny szt. 1 0,00 zł

39 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał bęben-IUP-22C, IUP22C, A3GP0HD cyan szt. 1 0,00 zł

40 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał bęben-IUP-22Y, IUP22Y, A3GP06D żółty szt. 1 0,00 zł

41 Konica Minolta Bizhup C3350KM oryginał bęben-IUP-22M, IUP22M, A3GP0CD  magenta szt. 1 0,00 zł

42 Konica Minolta Bizhup C35 zamiennik TNP22K czarny szt. 4 0,00 zł

43 Konica Minolta Bizhup C35 zamiennik TNP22C cyan szt. 3 0,00 zł

44 Konica Minolta Bizhup C35 zamiennik TNP22Y żółty szt. 2 0,00 zł

45 Konica Minolta Bizhup C35 zamiennik TNP22M  magenta szt. 3 0,00 zł

46 Konica Minolta Bizhup C35 zamiennik pojemnik na zużyty toner nd szt. 3 0,00 zł

Załącznik nr 2  - opis przedmiotu zamówienia wraz z cenami jednostkowymi – formularz cenowy



47 Panasonic Fax zamiennik toner KX-FA83E czarny szt. 3 0,00 zł

48 Ricoh Aficio  MP 171 SPF zamiennik toner 842024 czarny szt. 3 0,00 zł

49 Ricoh Aficio MP 2550 zamiennik toner 2220D 885266 czarny szt. 2 0,00 zł

50 Ricoh Aficio MP 6001 oryginał 885098 - toner 6210D                czarny szt. 1 0,00 zł

51 Ricoh Aficio MPC 2550 zamiennik toner 841196 czarny szt. 1 0,00 zł

52 Ricoh Aficio MPC 2550 zamiennik toner 841197 cyan szt. 1 0,00 zł

53 Ricoh Aficio MPC 2550 zamiennik toner 841198 magenta szt. 1 0,00 zł

54 Ricoh Aficio MPC 2550 zamiennik toner 841199 żółty szt. 1 0,00 zł

55 Ricoh Aficio MPC 2550 zamiennik
pojemnik na zużyty toner: Ricoh 

D0396405 (D039-6401) nd szt. 1 0,00 zł

56 Ricoh Aficio MPC 2800 zamiennik toner 3300   841124                        czarny szt. 1 0,00 zł

57 Ricoh Aficio MPC 2800 zamiennik toner 3501   841425                      żółty szt. 2 0,00 zł

58 Ricoh Aficio MPC 2800 zamiennik toner 3501   841426                     magenta szt. 2 0,00 zł

59 Ricoh Aficio MPC 2800 zamiennik toner 3501   841427 cyan szt. 2 0,00 zł

60 Ricoh Aficio MPC 3001 oryginał toner 3501   841424 czarny szt. 10 0,00 zł

61 Ricoh Aficio MPC 3001 oryginał toner 3501   841427 cyan szt. 5 0,00 zł

62 Ricoh Aficio MPC 3001 oryginał toner 3501   841426 magenta szt. 5 0,00 zł

63 Ricoh Aficio MPC 3001 oryginał toner 3501   841425 żółty szt. 5 0,00 zł

64 Ricoh Aficio MPC 3002 oryginał toner 841651 czarny szt. 4 0,00 zł

65 Ricoh Aficio MPC 3002 oryginał toner 841654 cyan szt. 2 0,00 zł

66 Ricoh Aficio MPC 3002 oryginał toner 841653 magenta szt. 2 0,00 zł

67 Ricoh Aficio MPC 3002 oryginał toner 841652 żółty szt. 2 0,00 zł

68 Ricoh MP C3003SP oryginał 841817 (c3503) czarny szt. 10 0,00 zł

69 Ricoh MP C3003SP oryginał 841820 (c3503) cyan szt. 5 0,00 zł

70 Ricoh MP C3003SP oryginał 841819 (c3503) magenta szt. 5 0,00 zł

71 Ricoh MP C3003SP oryginał 841818 (c3503) żółty szt. 5 0,00 zł

72 RICOH MP C3003 zamiennik
pojemnik na zużyty toner: MP C6003 

(416890)
nd

szt.
5

0,00 zł

73 Ricoh Aficio MPC2000 zamiennik toner 884946 czarny szt. 2 0,00 zł

74 Ricoh Aficio MPC2000 zamiennik toner 884949 cyan szt. 1 0,00 zł

75 Ricoh Aficio MPC2000 zamiennik toner 884948 magenta szt. 1 0,00 zł

76 Ricoh Aficio MPC2000 zamiennik toner 884947 żółty szt. 1 0,00 zł

77 Ricoh Aficio SP C242SF /spc232 oryginał toner 406479 czarny szt. 3 0,00 zł

78 Ricoh Aficio SP C242SF /spc232 oryginał toner 406480 cyan szt. 3 0,00 zł

79 Ricoh Aficio SP C242SF /spc232 oryginał toner 406481 magenta szt. 3 0,00 zł

80 Ricoh Aficio SP C242SF /spc232 oryginał toner 406482 żółty szt. 3 0,00 zł

81 Ricoh MPC 305 SPF oryginał toner 841618 czarny szt. 10 0,00 zł

82 Ricoh MPC 305 SPF oryginał toner 841595 cyan szt. 3 0,00 zł

83 Ricoh MPC 305 SPF oryginał toner 841596 magenta szt. 3 0,00 zł

84 Ricoh MPC 305 SPF oryginał toner 841597 żółty szt. 3 0,00 zł

85 Ricoh MPC 305 SPF zamiennik pojemnik na zużyty toner nd szt. 5 0,00 zł

86 Ricoh MPC 305 SPF oryginał bęben czarny szt. 3 0,00 zł

87 Ricoh MPC 305 SPF oryginał bęben cyan szt. 3 0,00 zł

88 Ricoh MPC 305 SPF oryginał bęben magenta szt. 3 0,00 zł

89 Ricoh MPC 305 SPF oryginał bęben żółty szt. 3 0,00 zł

90 Ricoh SP4510DN oryginał toner Ricoh 407318 czarny szt. 5 0,00 zł

91 Ricoh SP 4510DN bęben [407324] oryginał bęben czarny szt. 2 0,00 zł

92 Zebra P110i karta zbliżeniowa HID iClass 13,56MHz, 2 kb pamięci w 2 sektorach. Kazda karta kodowana innym numerem 100 0,00 zł

93 Zebra P110i/210i karta PVC 10mil (0,25mm) naklejana jednostronnie o wymiarach 54 x 86 mm. 1 opak. = 500kart 1 0,00 zł

94 5 0,00 złZebra P110i taśma kolorowa YMCKO



95 100 0,00 zł

96 200 0,00 zł

97 200 0,00 zł

98 3 0,00 zł

99 3 0,00 zł

100 50 0,00 zł

101 2 0,00 zł

102 Tonet HP CP1525 CMY zamiennik nd wielokolorowy szt. 1 0,00 zł

103 Toner HP CP 1525 czarny zamiennik nd czarny szt. 1 0,00 zł

104 Samsung SL-M4020ND oryginał toner MLT-D203U czarny szt. 5 0,00 zł

0,00 złSuma

Zebra ZXP series 3 taśma kolorowa YMCKO

Zebra GX 430t taśma żywiczna 64 x 74 mm do Zebra TLP 2844GK

Zebra GX 430t etykiety termotransf. papierowe 50 x 30 mm. 1 opak. = 1000 szt.

Zebra GK 430t taśma termotransf. Barwiąca 110 x 74 mm

TSC TTP-247 etykieta biała winylowa, plombowa krusząca, 45 x 18 mm. 1 opak. = 1000 szt.

TSC TTP-247 folia barwiąca T055153-301 szer. 50mm wys. 25 mm

Zebra GC420D etykiety termiczne 80 x 50 mm (szer. x wys.). 1 opak = 1000 szt.
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Załącznik nr 3  
 

UMOWA nr MEN/2018/BA/… 
 
 

Zawarta w dniu ……………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Pa ństwa – Ministerstwem Edukacji Narodowej  z siedzibą w Warszawie 
(00-918) przy al. J. Ch. Szucha 25, NIP: 701-00-15-610, REGON: 000177939, 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiaj ącym” , w imieniu którego działa: 
………………………………………………………………………………………………, 
 
a 
 
……………………….. , zwanym dalej w treści umowy „Wykonawc ą” . 
 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”  lub każdy 
z osobna „Stron ą” . 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu  
nr DE-WZP.262.5.2018.JJ na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna  dostawa materiałów eksploatacyjnych 
do urz ądzeń drukuj ących Zamawiaj ącego  wymienionych w Formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Materiały eksploatacyjne dostarczane będą w okresie 12 miesi ęcy od dnia 
podpisania niniejszej umowy lub do wcze śniejszego wykorzystania kwoty 
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy , o której mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

3. Oryginalne materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, zalecane przez 
producenta urządzeń, w których mają być wykorzystywane, muszą posiadać znak 
firmowy producenta, etykiety zawierające numery katalogowe, numery seryjne 
kaset i opakowań. Nie mogą być regenerowane, refabrykowane, nie mogą 
posiadać elementów starej obudowy (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa 
podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzejny, wałek dociskowy, 
głowica drukująca, toner, atrament, tusz).  

4. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających 
pojemności startowe. 

5. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do oryginałów 
muszą one być kompatybilne z urządzeniami, w których będą eksploatowane, 
muszą posiadać parametry takie same bądź lepsze (pojemność tuszu/tonera, 
wydajność, jakość wydruku) w stosunku do materiałów eksploatacyjnych 
oryginalnych pochodzących od producenta urządzenia, do którego mają być 
przeznaczone, nie mogą powodować utraty gwarancji użytkowanego urządzenia, 
do ich produkcji nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych 
bądź przerabianych, będą fabrycznie nowe, nie będą regenerowane. 

6. Materiały eksploatacyjne muszą być oznakowane terminami produkcji. Materiały 
eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem dostawy. 
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7. Opakowania, w których dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne 
Wykonawca oznaczy w sposób widoczny podając następujące dane: 

___________________________________ 
(Pełna nazwa i adres Wykonawcy dostawy) 

 
Termin dostawy _______________ 

 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu 

umowy, a w takim przypadku Wykonawca zrzeka się roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający gwarantuje 
wykorzystanie 70% wartości umowy (maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, 
o którym mowa w § 3 ust. 1), z zastrzeżeniem jej wykonywania przez pełny okres 
czasu wskazany w ust. 2 powyżej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany do 40% wskazanych w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy materiałów eksploatacyjnych (zwiększenie 
ilości danego materiału z jednoczesnym zmniejszeniem ilości tego, którego 
zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 
utrzymania cen jednostkowych materiałów eksploatacyjnych podanych w ofercie 
Wykonawcy. Zmiany, o których mowa powyżej nie przekroczą wartości całkowitej 
zamówienia, wskazanej w § 3 ust. 1. 

10. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych 
równoważnych w stosunku do oryginalnych lub zaoferowania zamienników 
Wykonawca gwarantuje:  

a) zwrot kosztów naprawy urządzeń, jeżeli przyczyną ich uszkodzenia będzie 
zastosowanie materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę;  

b) bezpłatną wymianę urządzeń na fabrycznie nowe, jeżeli przyczyną ich 
uszkodzenia będzie zastosowanie materiału eksploatacyjnego dostarczonego 
przez Wykonawcę, jeżeli naprawa nie przywróci urządzenia do jego pełnej 
sprawności;  

c) przejęcie wszelkich obowiązków gwarancyjnych dotyczących urządzeń 
w sytuacji, gdy Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzeń w wyniku 
zastosowanie materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. 

11. W przypadku konieczności sporządzenia opinii technicznej lub ekspertyzy 
technicznej dotyczącej wszystkich dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, 
koszty wykonania ww. opinii/ekspertyzy technicznej poniesie Wykonawca. Opinia/ 
ekspertyza techniczna zostanie zlecona przez Zamawiającego wskazanemu przez 
niego podmiotowi. Koszty wykonania opinii/ekspertyzy zostaną potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub w przypadku braku takiej możliwości zostaną 
zapłacone przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej, płatnej w terminie 
do 14 dni od dnia wysłania do Wykonawcy wezwania do jej zapłaty. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, do odbioru 
zużytych materiałów eksploatacyjnych, które dostarczył Zamawiającemu na 
podstawie niniejszej umowy oraz do każdorazowego wystawienia karty 
przekazania odpadu. 
 

§ 2 
1. Wykonawca będzie dostarczał materiały eksploatacyjnie w terminie do 3 dni 

roboczych  od dnia złożenia takiego zamówienia przez Zamawiającego, 
na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do siedziby Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25 (w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego), w dniu roboczym uprzednio ustalonym z Zamawiającym 
w godz. 9.00 - 15.00. 
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2. Zamawiający będzie składał zamówienie na adres e-mailowy Wykonawcy: 
……….. lub telefonicznie pod numer: …………… 

3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych.  

4. Upoważniony pracownik Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod 
względem ilości i jakości w miejscu dostawy. 

5. Do potwierdzenia wykonania dostawy niezbędne jest protokolarne przekazanie 
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu – bez zastrzeżeń. 
Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

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

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały 
eksploatacyjne na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia 
podpisania przez Strony dokumentu potwierdzenia odbioru dostawy, bez 
zastrzeżeń. 

8. W przypadku stwierdzenia wad materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej ich wymiany na materiały 
eksploatacyjne wolne od wad, na własny koszt, w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia wad. 

9. W przypadku wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe okres gwarancji 
biegnie na nowo.  

 
§ 3 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji umowy nie 
przekroczy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, kwoty brutto …… zł (słownie: …………). 

2. Ceny jednostkowe za poszczególne materiały eksploatacyjne nie mogą być 
wyższe niż ceny wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie ostatecznie wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw 
(rzeczywiście dostarczonych ilości materiałów eksploatacyjnych) potwierdzonych 
przez Zamawiającego i nie może przewyższyć wynagrodzenia określonego w ust. 
1 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy dostarczony 
i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty, o której mowa 
w ust. 1. 

 
§ 4 

1. Należność za każdą z dostaw będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury.  

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

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach 
danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie 
i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, 
numer NIP itp. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
maksymalnej wartości umowy brutto (maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy 



 

 6

brutto), określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże 
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% 
niezrealizowanej dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy 
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
brutto reklamowanych materiałów eksploatacyjnych za każdy dzień opóźnienia w 
dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych zgodnych z zamówieniem, w terminie, 
o którym mowa w § 2 ust. 6. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
brutto reklamowanych materiałów eksploatacyjnych za każdy dzień opóźnienia 
w dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych zgodnych z zamówieniem, 
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 8. 

5. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania dostawy. 

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. 

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości 
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. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa 
niż 40% maksymalnej wartości umowy brutto (maksymalnego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto), określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących okolicznościach: 

a) wystąpienia opóźnienia w realizacji dostawy przekraczającego 5 dni 
roboczych; 

b) trzykrotnej reklamacji wad jakościowych materiałów eksploatacyjnych; 
c) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, 

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 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

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

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 
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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.  Osobami wyznaczonymi do składania zamówień, uzgodnień i koordynacji 
przedmiotu niniejszej umowy oraz potwierdzania odbiorów i zgłaszania reklamacji 
są: 

a) ze strony Zamawiającego – Pan/i…………….., e-mail: ……..…, tel. 
………….…, a w przypadku jego nieobecności – Pan/i …….., e-mail: 
…………., tel.: ……….; 

b) ze strony Wykonawcy – Pan/i ………….., e-mail: …………., tel.: ……………. 
6.  Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w ust. 5, a także adresu poczty e-
mail i numeru telefonu wskazanych w § 2 ust. 2, poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony. 

7.  Niniejsza umowa nie gwarantuje Wykonawcy wyłączności na objęte nią dostawy 
w okresie jej obowiązywania. 

8.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 6 powyżej, jak również oświadczenia o rozwiązaniu umowy, wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

WZÓR  PROTOKOŁU  ODBIORU  
 
Miejsce dokonania odbioru: ___________________ 
Data dokonania odbioru:    ___________________ 
Termin realizacji umowy:   ___________________ 
Ze strony Wykonawcy: 
_______________________________ 
(nazwa i adres)_________________________ 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
_______________________________ 
(nazwa i adres) 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych) 

Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr MEN/2018/BA/… z dnia …….....2018 r. 
jest: 

Lp. Nazwa przedmiotu dostawy 
Jednostka  

miary Ilość Uwagi 

     

     

     

Potwierdzenie kompletności dostawy: 
     Tak* 
     Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 

 
Końcowy wynik odbioru: 

     Pozytywny* 
     Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 

Podpisy: 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________                      
                                                                                                      
_______________________ 
(osoby upoważnione ze strony Zamawiającego)                      (Przedstawiciel 

Wykonawcy) 

*niewłaściwe skreślić. 

 
 

 


