
 

 

Załącznik nr 1 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

„Zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu 

„Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”” 

w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia obejmuje zamówienie dla 36 osób, na 3 szkolenia, które będą 
zrealizowane do końca  maja 2018 roku. 
 

 
 
Całość zamówienia będzie podzielona na 2 dostawy, dostarczane zgodnie z Zamówieniem przekazywanym 
każdorazowo Wykonawcy zawierającym dokładną ilość towaru oraz miejscem i terminem dostawy.  

 

Lp. Nazwa Jednostka 
miary 

Ilość 

Artykuły spożywcze 

1 Kawa rozpuszczalna drobno mielona typu Crema, , opakowanie min. 

180g 
Sztuka 16 

2 Kawa rozpuszczalna, naturalna Arabica, opakowanie min. 200g Sztuka 10 

3 Kawa mielona , 100% Arabica, opakowanie min. 500g Sztuka 8 

4 Herbata ekspresowa, torebki z zawieszką, różne rodzaje np. Earl Grey, 

Czarna, Ceylon, opakowanie 100 torebek,  
Opakowanie 5 

5 Herbata owocowa naturalna, torebki z zawieszką, różne smaki, 

opakowanie 20 torebek. 
Opakowanie 32 

6 Cukier biały  Kilogram 18 

7 Woda mineralna gazowana 0,5l Sztuka 320 

8 Woda mineralna niegazowana 0,5l Sztuka 320 

9 Soki owocowe pojemność  300-330ml, szklana butelka, różne smaki  Sztuka 125 

10 Ciastka różne rodzaje np. delicje, ciastka z czekoladą, ciastka z 

marmoladą, wafelki, opakowania min, 150g. 
Opakowanie 260 

11 Przekąski słone różne rodzaje np. paluszki, precelki, talarki, opakowania 

min. 150g 
Sztuka 100 

12 Listki - śmietanka do kawy (10g x  10 szt) Sztuka  10 

13 Listki - sok cytrynowy (1 listek = 10 szt) Sztuka 10 

Materiały do organizacji poczęstunku 

14 Czajnik bezprzewodowy elektryczny poj. 1,7l, moc min.2400W Sztuka 1 

15 Kubki kartonowe poj. 250ml do napojów gorących, opakowanie 100szt. Opakowanie 10 

16 Kubki do napojów zimnych; poj.250ml. 100szt.op. Opakowanie 10 

17 Łyżeczki do kawy jednorazowe – opakowanie 100 szt. Opakowanie 10 



 

 

Załącznik nr 2 

 

………………………………… 

Pieczęć wykonawcy                                                                                        

O F E R T A  C E N O W A 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2017r. nr  

RPMA.10.03.04/ZK/08/2017 na: 

„Zakup i dostawę artykułów spożywczych w formie poczęstunku dla uczestników projektu 

„Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza”” 

Prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. 

Podwale 13, 00-252 Warszawa 

w celu realizacji projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” Poddziałanie 10.3.4 

Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za: 

 

OGÓŁEM ZA CENĘ BRUTTO RAZEM: …................................ ZŁ 

SŁOWNIE: ............................................................................................................................................. 

 

Dane dotyczące  - Wykonawcy 

Nazwisko i imię/ nazwa firmy: ................................................ 

Numer telefonu:  0 / …………………… 

Adres kontaktowy email:  ..........................................  

Numer REGON:    .......................................... 

Numer NIP:            .......................................... 

 

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do jednostek 

opisanych w zapytaniu, 

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub usługi lub czynności objętych zapytaniem, 

- oświadczam, że uzyskałem/łam od Zamawiającego wszelkich informacji 

niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu; 

- oświadczam, że zapoznałem/łąm się z zapytaniem i nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, 

przez okres 60 dni od daty złożenia oferty; 

- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez 

Zamawiającego; 

 
……………..………………………………… 

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli 



 

 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani 

kapitałowo, przez co rozumieć należy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

……………………………………dn. _ _._ _.201_r.     

                           (miejscowość)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4     

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące: 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

……………………………………dn. _ _._ _.201_r.     

                           (miejscowość)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 

PROJEKT - UMOWA nr …./………….. 

zawarta w dniu .......................... 20..…r. w ........................, pomiędzy: 

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie  

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, działającym na podstawie wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025209,  
NIP 526-025-13-74, REGON 000512361 reprezentowanym przez: 
1. ……………………………., 

2. …………………………….., 

zwanym dalej Zamawiający, 

a  

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

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje artykuły spożywcze oraz artykuły gospodarstwa 
domowego na potrzeby organizacji poczęstunku zwanych dalej artykułami dla uczestników 
projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” w ilościach i rodzajach zgodnych z 
charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwanej 
dalej charakterystyką. 

2. Celem dostawy jest organizacja poczęstunku dla uczestników projektu pn. „Kwalifikacje 
zawodowe dla rozwoju Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe 
osób dorosłych. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy artykuły w ramach pierwszej dostawy w terminie do 7 dni roboczych od 
daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, które będzie zawierało szczegółowy wykaz 
artykułów oraz miejsce realizacji dostawy. 

2. Kolejne dostawy zostaną wykonane na podstawie Zamówień zawierających każdorazowo ilość 
artykułów i miejsca dostawy, które Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy nie wcześniej 
niż na 14 dni kalendarzowych przed datą planowanej dostawy.  

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie artykułów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich 
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostaw.  

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie artykułów w celu ich odbioru w miejscu 
dostawy. Sprawdzenie artykułów będzie polegało na upewnieniu się, że artykuły są wolne od wad 
fizycznych, a w szczególności, że materiały odpowiadają wymogom określonym  
w charakterystyce oraz posiadają odpowiedni termin przydatności do spożycia. Na okoliczność 
odbioru materiałów zostanie sporządzony protokół określający nazwę i ilość przedmiotu 
zamówienia. 

 

§ 3 



 

 

1. Wartość przedmiotu umowy została ustalona na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 
i wynosi: …. zł brutto (słownie: ………). Cena obejmuje koszty transportu. 

2. Zapłata nastąpi każdorazowo po odbiorze artykułów w ramach każdej dostawy i otrzymaniu przez 
Zamawiającego faktury VAT/rachunku, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w 
fakturze/rachunku oraz bezusterkowego protokołu odbioru.  

3. Wykonawca, na fakturze/rachunku, zobowiązany jest zamieścić informację o numerze 
umowy i nazwie projektu. 

4. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen 
jednostkowych, które zostaną określone przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela rękojmi na materiały określone w szczegółowej charakterystyce przedmiotu 
zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia na okres do 12 miesięcy. Okres rękojmi 
liczony jest od daty sprzedaży. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi/gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w artykułach w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 
fizyczne artykułów powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania rękojmi.  

§ 5 

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % ceny za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 
wysokości 3 % ceny za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad.  

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20 % ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary 
umownej. 

 

§ 6 

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy 

Unii Europejskiej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia zakresu dostawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie wysokość środków na sfinansowanie zamówienia zostanie zmniejszona. W przypadku 

zmniejszenia zakresu dostawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do 

ilości zrealizowanej dostawy i zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych  

z ograniczeniem zakresu dostawy. 

§ 7 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 8 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu  

2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia 
oferty wraz z załącznikami. 



 

 

§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 ……………………………………                                 ..........…………………………………..… 

            Czytelny podpis                                                    Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

                           

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

                                                                                                                     Pieczęć i podpis Gł. Księgowego 

 

 

 


