
 
 
 

 
 

 

DE-WZP.262.6.2018.JJ            Warszawa, 2 luty 2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
1. Przedmiot zakupu: Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego na potr zeby 

MEN. 

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania . 

2. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 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 8 lutego 2018 r., 
do godz. 11:00,  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 wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego). 

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. 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 dostawa papieru kserograficznego 
na potrzeby MEN.”, numer DE-WZP.262.6.2018.JJ, oferuję wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy, za cenę:  
 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Nazwa 
producenta 

oferowanego 
papieru 

Cena 
jednostkowa  
(zł brutto) za 
jedn ą ryzę 

Liczba ryz  
Cena 

całkowita 
(zł brutto) 

 A B C D E (C x D) 

1. 

Papier ksero A-4: 
Gramatura 80 g/m2 ±3 
g/m2  (zgodnie z normą 
PN- ISO 536:2011)  
Białość min. 146 CIE 
(zgodnie z normą PN- ISO 
11475:2002 średnia z obu 
stron)  
grubość 104  µm (zgodnie 
z normą PN- EN ISO 
534:2012) 
nieprzezroczystość min. 
89% (zgodnie z normą ISO 
2471:1998) 
gładkość/chropowatość 
220 ml/min (zgodnie z 
normą PN -93/P-50166.02 
średnia z obu stron)  
wilgotność od 3,5 do 5,3 % 
(zgodnie z normą PN – 
ISO 287:2011)  
posiadający certyfikaty 
ekologiczne FSC lub 
PEFC papier bezpyłowy  
papier bezchlorkowy  
ryza 500 akr. 

 

 

4000  

2 

Papier ksero A-3: 
Gramatura 80g/m2 ±3 
g/m2 (zgodnie z normą 
PN- ISO 536:2011)  
Białość min. 146 CIE 

 

 

120  
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(zgodnie z normą PN- ISO 
11475:2002 średnia z obu 
stron)  
grubość 104 µm (zgodnie 
z normą PN- EN ISO 
534:2012) 
nieprzezroczystość min. 
89% (zgodnie z normą ISO 
2471:1998) 
gładkość/chropowatość 
220 ml/min (zgodnie z 
normą PN -93/P-50166.02 
średnia z obu stron)  
wilgotność od 3,5 do 5,3 % 
(zgodnie z normą PN – 
ISO 287:2011)  
posiadający certyfikaty 
ekologiczne FSC lub 
PEFC papier bezpyłowy 
papier bezchlorkowy,  
ryza 500 akr. 

 
 

CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA REALIZACJ Ę ZAMÓWIENIA 
(1.E + 2.E) 

 

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

(miejscowość, data)                                                           (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
                                                                                                                           przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

L.p.  Nazwa papieru opis papieru 

 
 
 

Liczba ryz 

1 2 3 4 

A Papier ksero A-4   

Gramatura 80 g/m2 ±3 g/m2 (zgodnie z normą PN- 
ISO 536:2011)  
Białość min. 146 CIE (zgodnie z normą PN- ISO 
11475:2002 średnia z obu stron)  
grubość 104 µm (zgodnie z normą PN- EN ISO 
534:2012)  
nieprzezroczystość min. 89% (zgodnie z normą ISO 
2471:1998)  
gładkość/chropowatość 220 ml/min (zgodnie z normą 
PN -93/P-50166.02 średnia z obu stron)  
wilgotność od 3,5 do 5,3 % (zgodnie z normą PN – 
ISO 287:2011)  
posiadający certyfikaty ekologiczne FSC lub PEFC  
papier bezpyłowy papier bezchlorkowy ryza 500 akr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 

B Papier ksero A-3   

Gramatura 80g/m2 ±3 g/m2 (zgodnie z normą PN- 
ISO 536:2011)  
Białość min. 146 CIE (zgodnie z normą PN- ISO 
11475:2002 średnia z obu stron) grubość  104 µm 
(zgodnie z normą PN- EN ISO 534:2012)  
nieprzezroczystość min. 89%  (zgodnie z normą ISO 
2471:1998)  
gładkość/chropowatość 220 ml/min (zgodnie z normą 
PN -93/P-50166.02 średnia z obu stron)  
wilgotność od 3,5 do 5,3 % (zgodnie z normą PN – 
ISO 287:2011)  
posiadający certyfikaty ekologiczne FSC lub PEFC  
papier bezpyłowy papier bezchlorkowy, ryza 500 akr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
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Załącznik nr 3 
 

UMOWA nr MEN/2018/BA/ 
 

Zawarta w Warszawie w dniu ………..2018 roku pomiędzy:  
 
Skarbem Pa ństwa – Ministerstwem Edukacji Narodowej  z siedzibą przy  
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, NIP: 701-001-56-10, 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.262.6.2018.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 papieru kserograficznego A4 
i A3, zwanego dalej ł ącznie „papierem”, na potrzeby i do siedziby Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie, wskazanego w Formularzu 
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Papier dostarczany będzie 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości przedmiotu umowy, 
przy czym w takim przypadku Wykonawca zrzeka się roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu ewentualnych utraconych korzyści. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 
75% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z 
zastrzeżeniem jej wykonywania przez pełny okres czasu wskazany w ust. 2 powyżej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany do 40% wskazanych w Formularzu 
cenowym ilości poszczególnych rodzajów papieru (zwiększenie ilości danego rodzaju 
papieru z jednoczesnym zmniejszeniem ilości papieru, którego zapotrzebowanie 
zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen 
jednostkowych papieru kserograficznego podanych w Formularzu cenowym. Zmiany, o 
których mowa powyżej nie przekroczą wartości całkowitej umowy, o której mowa w § 3 
ust. 1. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznych dostaw papieru 
w rodzaju oraz ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego, w terminie 
do 3 dni roboczych  od dnia wysłania zamówienia. Zamawiający będzie składał (tj. 
wysyłał) zamówienia na adres mailowy: …………………… 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru na własny koszt i własnym 
staraniem do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane. Dostawa musi 
nastąpić w dniu roboczym, w godzinach 8:30 – 15:30. 

3. Papier będący przedmiotem zamówienia musi być najwyższej jakości, nieprzestarzały, 
posiadać wymagane atesty i certyfikaty, być odpowiednio opakowany i transportowany. 
W razie dostarczenia papieru niespełniającego wymagań opisanych w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt papier wolny od wad i zgodny 
z umową. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony papier na okres 12 
miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony dokumentu 
potwierdzenia odbioru dostawy, bez zastrzeżeń. 

5. W przypadku stwierdzenia wad papieru w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznej jego wymiany na papier wolny od wad, na własny koszt, w terminie 
do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wad. 

 
§ 3 

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

2. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1 do 
umowy pozostaną niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie ostatecznie wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw 
(rzeczywiście dostarczonych ilości papieru) 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 płatna będzie z dołu przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia prawidłowo 
wystawionej na Zamawiającego faktury VAT przez Wykonawcę wraz z dokumentem 
potwierdzenia odbioru dostawy zatwierdzonym przez Zamawiającego – Wzór 
dokumentu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

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: 
a) w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o której mowa w § 3 ust. 1, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże lub odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 2% wartości zamówionej dostawy brutto za każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
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c) w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego papieru za każdy dzień opóźnienia 
w dostarczeniu papieru zgodnego z zamówieniem, w terminie, 
o którym mowa w § 2 ust. 3, 

d) w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego papieru za każdy dzień opóźnienia 
w dostarczeniu papieru zgodnego z zamówieniem, w terminie, o którym mowa w § 2 
ust. 5. 

2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

3. 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. 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. b, c i d nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dalszego wykonania umowy. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 
40% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1. 

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. 

 
§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących okolicznościach: 
1) wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia przekraczającego pięć dni 

roboczych; 
2) trzykrotnej reklamacji wad jakościowych papieru; 
3) 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. 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. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy oraz do 
dokonywania odbioru przedmiotu umowy: 
1) ze strony Zamawiającego – Pan/i ……. (tel.: ……, mail: ……), 
2) ze strony Wykonawcy – Pan/i …….. (tel.: ….., mail: ……). 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji 
przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w ust. 3, a także adresu poczty email 
wskazanego w § 2 ust. 1, poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony. 

5. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 
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6. Niniejsza umowa nie gwarantuje Wykonawcy wyłączności na objęte nią dostawy 
w okresie jej obowiązywania. 

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

8. 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. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia 
o rozwiązaniu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9

Załącznik nr 2 do umowy 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU  

 
Miejsce dokonania odbioru:      ………………………….. 
Data dokonania odbioru:       ……………………….…. 
Ze strony Wykonawcy:   
………………………………………. 
 (nazwa i adres) 
…………………………………….. 
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
 
Ze strony Zamawiającego: 
………………………………………. 
 (nazwa i adres) 
…………………………………….. 
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)   

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

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Jednostka 
miary Ilość Cena jedn. 

brutto Uwagi 

1.       

2.       

 
Potwierdzenie zgodności, jakości i ilości przedmiotu zamówienia: 
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 

 

 
 

 


