
 

 

DE-WZP.262.33.2018.JJ              Warszawa, 2018-08-29 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej dla 
budynku MEN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego – Wzór umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie określonym w § 1 ust. 6 
wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 

4. Warunki płatności:  

Zgodnie z § 3 Wzoru umowy. 

5. Termin i sposób składania ofert: 

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2018 r. do godziny 
10.00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: joanna.jaskulska@men.gov.pl  
 
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 

6. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

Cena brutto oferty – 100 % 
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

C= Cn / Co x 100 pkt x 100 % 
 

gdzie: 
C = przyznane punkty za kryterium „cena brutto oferty” 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 
 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

8. Oferta musi zawierać: 

Wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

9. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający posiada i udostępni po podpisaniu umowy Wykonawcy inwentaryzację w wersji 
edytowalnej w pliku DWG/AutoCAD. 
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2. 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. 

 
Klauzula informacyjna – zamówienia realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej; 
 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Ministerstwie Edukacji Narodowej: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, adres e-mail: inspektor@men.gov.pl; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem postępowania o dokonanie zakupu; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja zapytania ofertowego, na ich wniosek. W zakresie obsługi informatycznej zebrane 
dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą 
Ministrowi Edukacji Narodowej.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z  Instrukcją Kancelaryjną Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o dokonanie zakupu;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o dokonanie zakupu ani zmianą umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
W załączeniu: 

1. Wzór umowy, 
2. Formularz ofertowy. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 
 
 

WZÓR UMOWY nr MEN/2018/BA/….. 
 
 

Zawarta w Warszawie w dniu …………………..2018 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 dalej w treści 
umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Pan Alan Steinbarth – Dyrektor Biura Administracyjnego, 

a 

……………………….. , zwanym dalej 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 DE-
WZP.262.33.2018.JJ na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać aktualizację 

inwentaryzacji architektonicznej (zwaną dalej „inwentaryzacją”) całego budynku 
Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie (zwanym dalej 
„budynkiem MEN”). 

2. Posiadana przez Zamawiającego, aktualna na sierpień 2010 r., inwentaryzacja 
architektoniczna stanowi załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1g do niniejszej umowy. 

3. Budynek MEN składa się z 5 kondygnacji oraz poddasza. Całkowita powierzchnia budynku 
MEN wynosi 11 877 m2, a kubatura 56 000 m3. Inwentaryzację należy wykonać dla całego 
budynku MEN, w szczególności z uwzględnieniem zmian dokonanych od początku 2011 
roku – rzuty uwzględniające przeprowadzone w tym czasie remonty wybranych pomieszczeń 
stanowią załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do niniejszej umowy. 

4. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności do: 

1) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów wszystkich pomieszczeń 
budynku MEN, zweryfikowania wszystkich pomieszczeń budynku MEN z posiadaną 
przez Zamawiającego inwentaryzacją, o której mowa w ust. 2 powyżej, naniesienia 
wymienionej stolarki drzwiowej wraz z określeniem cech technicznych, lokalizacji 
wentylacji grawitacyjnej, itd., 

2) zaktualizowania inwentaryzacji architektonicznej, 
3) przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej inwentaryzacji architektonicznej 

(w terminie i formie opisanej szczegółowo w dalszej części niniejszej umowy). 
5. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z aktualnymi zasadami 

wiedzy technicznej, właściwymi normami i przepisami prawa. 
6. Odbiór inwentaryzacji przez Zamawiającego odbywa się według następujących zasad: 

a) Wykonawca w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przekaże 
Zamawiającemu projekt inwentaryzacji pisemnie na adres e-mailowy: ……….; 

b) przedstawiciel Zamawiającego w terminie do 10 dni od przedstawienia projektu 
inwentaryzacji zgłasza uwagi bądź akceptuje projekt bez zastrzeżeń. Uwagi lub 
akceptacja zostaną/zostanie zgłoszone/zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy 
Wykonawcy: ………….., 

c) w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 
Zamawiającego i ponownie przedstawić projekt w terminie do 7 dni (liczonych od dnia 
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zgłoszenia uwag). Zamawiający ma 10 dni od momentu ponownego przedstawienia 
projektu na powtórne zgłoszenie uwag lub akceptację, 

d) w przypadku zgłoszenia dalszych uwag Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 
Zamawiającego i ponownie przedstawić projekt w terminie do 7 dni (liczonych od dnia 
zgłoszenia uwag). Zamawiający ma 10 dni od momentu ponownego przedstawienia 
projektu na akceptację lub odstąpienie od umowy. 

7. Zatwierdzona przez Zamawiającego inwentaryzacja zostanie przekazana Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w trzech egzemplarzach w formie drukowanej oraz w dwóch 
egzemplarzach (dwie płyty CD/DVD) w formie elektronicznej (w formacie umożliwiającym 
odczyt – PDF/Acrobat Reader oraz DWG/AutoCAD).  

8. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie protokolarnego 
odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

9. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8 powyżej stanowi podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 
§ 2 

1. Strony oświadczają, że w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy może 
dojść do stworzenia przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników lub 
podwykonawców utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Wszelkie utwory stworzone przez 
Wykonawcę lub ww. podmioty w ramach realizacji umowy są dalej zwane łącznie 
„Produktami Prac”. 

2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność oryginalnych egzemplarzy Produktów Prac (wraz z nośnikami 
informacji) oraz autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów Prac, w pełnej 
i niezmodyfikowanej i bez ograniczenia czasowego wersji Produktu Prac, na następujących 
polach eksploatacji: 
a) wykorzystanie na potrzeby realizacji zadań i czynności powierzonych Ministerstwu 

Edukacji Narodowej, 
b) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 

komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik 
reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika 
elektronicznego, nośnika cyfrowego, 

c) udostępnianie Produktu Prac innym jednostkom sektora finansów publicznych, a także 
podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzące obsługę prawną i inni 
profesjonalni doradcy Zamawiającego, jeżeli udostępnienie im Produktu Prac jest 
konieczne do wykonywania zadań tych doradców, 

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach powyżej 
– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym,  

e)  dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych 
fragmentów utworów, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian 
i adaptacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że każdy utwór, który powstanie w celu realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, będzie stanowić dzieło oryginalne, nienaruszające praw osób trzecich, 
przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, będzie wolne od jakichkolwiek 
zapożyczeń oraz że nie będą miały miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić 
Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub 
rozpowszechniania utworu. 

4. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z żądaniem zaprzestania wykorzystywania 
przez Zamawiającego utworu lub żądaniem zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia lub 
odszkodowania, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który 
zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności. 
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5. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Produktu Prac nastąpi 
z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.  

 
§ 3 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane 
z realizacją umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej na Zamawiającego faktury VAT. 

4. Wykonawca wystawia fakturę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa 
w § 1 ust. 8. 

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

6. 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. 

  
§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, określonego w § 3 ust. 1, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 1 ust. 6. 

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 kary umownej, o której mowa w ust. 2 powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania umowy. 

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. Celem uniknięcia wątpliwości Strony 
zgodnie potwierdzają, że ewentualne potrącenia zmniejszające kwotę wynagrodzenia 
wypłaconego Wykonawcy nie wpływają na skuteczność przejścia na rzecz Zamawiającego 
praw autorskich do Produktów Prac, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.  

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

 
§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w razie wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  
1) przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 

6 o co najmniej 10 dni (rozumiane także jako suma przekroczeń poszczególnych 
terminów), 

2) innego rodzaju istotnie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego 
dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym, 

2. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej 
przysługuje Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy. Termin 
jest liczony od każdego z naruszeń z osobna, a przypadku, gdy ten sam rodzaj naruszenia 
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jest powielony, od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ostatniego 
z naruszeń. 

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego (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. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy 
i podpisywania protokołów odbioru są: 
1) ze strony Zamawiającego – Pan/i …………., tel.: …………., mail: ……........, 
2) ze strony Wykonawcy – Pan/i …………, tel.: ………., mail: …………... 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu 
niniejszej umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej, poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony. 

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

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 a – inwentaryzacja 2010 – piwnica 2 z opisem. 

Załącznik nr 1 b – inwentaryzacja 2010 – piwnica1 z opisem. 

Załącznik nr 1 c – inwentaryzacja 2010 – parter z opisem. 

Załącznik nr 1 d – inwentaryzacja 2010 – 1 piętro z opisem. 

Załącznik nr 1 e – inwentaryzacja 2010 – 2 piętro z opisem. 

Załącznik nr 1 f – inwentaryzacja 2010 – 3 piętro z opisem. 

Załącznik nr 1 g – rzut poddasze. 

Załącznik nr 2 a – piwnica poziom 2 – zadania (remonty) zrealizowane. 

Załącznik nr 2 b – piwnica poziom 1 – zadania (remonty) zrealizowane. 

Załącznik nr 2 c – parter – zadania (remonty) zrealizowane. 

Załącznik nr 2 d – I piętro – zadania (remonty) zrealizowane. 

Załącznik nr 2 e – II piętro – zadania (remonty) zrealizowane. 

Załącznik nr 2 f – III piętro – zadania (remonty) zrealizowane. 

Załącznik nr 3 – protokół odbioru końcowego. 
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Załącznik nr 3 do wzoru umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
 

Miejsce dokonania 
odbioru: 

 
Data dokonania 
odbioru:  

 
Przedstawiciel/e ze strony Wykonawcy 

(imię i nazwisko) 
Nazwa i adres Wykonawcy 

  

Przedstawiciel/e ze strony Zamawiającego 
(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Zamawiającego 

  

 
Zgodnie z Umową nr MEN/2018/BA/…. strony potwierdzają wykonanie niżej wymienionego zakresu 
przedmiotu Umowy: 
 

Lp Nazwa Ilość Uwagi 

1.     

2.     

Łączna wartość zrealizowanej usługi:  

 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z Umową*: 

• Tak* 
• Nie* – zastrzeżenia …………………………………………………………………………….. 

 
Potwierdzenie zgodności, jakości i ilości wykonanej dokumentacji *: 

• Tak* 
• Nie* – zastrzeżenia …………………………………………………………………………….. 

 
Potwierdzenie kompletności usługi*: 

• Zgodne* 
• Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………………………………………………………. 

 
Końcowy wynik odbioru*: 

• Pozytywny* 
• Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………………………………………… 

 
Podpisy: 
 
 
 
 

……………………………………………..  ……………………………………………. 
  (Pieczęć i podpis Przedstawiciela/i Zamawiającego)       (Pieczęć i podpis Przedstawiciela/i Wykonawcy) 
 

 
Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 
− dla Wykonawcy 1 egz., 
− dla Zamawiającego 1 egz. 
 

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 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 „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji 

architektonicznej dla budynku MEN” – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2018.JJ” oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz Wzorem umowy, który 

został zawarty w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego za cenę brutto: 

 

CENA CAŁKOWITA 
BRUTTO 

 

 

……………………………………. złotych 

 

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

 

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. 

OŚWIADCZENIA: 
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu 

ofertowym oraz we wzorze umowy; 
2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, również te 

wprost niewymienione; 
3) zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki 

w nich zawarte; 
4) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 

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

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

 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


