Zapytanie ofertowe nr DIP.3/2020
z dnia 30 stycznia 2020 r.
na dostawę środka trwałego w związku z realizacją projektu pn. Unowocześnienie procesu produkcji
urządzeń dla branży naftowej poprzez wdrożenie udoskonalonej technologii cięcia, badań i zarządzania
procesami CNC w przedsiębiorstwie ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k.
Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0007/18
I.

ZAMAWIAJĄCY

ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k.
ul. Kliczkowska 48
58-100 Świdnica
NIP: 884-27-45-288
REGON: 02190201
Tel./ fax +48 74 637 94 00/ +48 74 637 94 00
e-mail: m.olejkiewicz@zupbadura.eu
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa, uruchomienie i udzielenia bezpłatnego
instruktażu z obsługi 4 szt. fabrycznie nowych multiprocesowych urządzeń spawalniczych
o następujących parametrach technicznych:
−
−
−
−
−
−
−

inwertorowe źródło prądu spawania w metodzie MIG/MAG: standard, synergic, pulse,
synchropiuse, która umożliwi możliwość spawania MMA, TIG DC,
chłodnica,
podajnik drutu,
wózek klasy min. typu Pickup,
wiązka przewodów podłączeniowych min. 1,2 m,
uchwyt,
palnik.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową
specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, iż
oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Nr kodu CPV: 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy
Miejsce realizacji zamówienia:
Siedziba firmy ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k. w Świdnicy (58-100) przy ul. Kliczkowskiej 48.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIENIA:
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
−
−
−
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV.

TERMIN REALIZACJI ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia:

07.02.2020 r., do godz. 15.00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Przewidywany termin realizacji zamówienia:
zamówienia, nie później niż do 27.02.2020 r.
V.

maksymalnie do 3 tygodni od otrzymania

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Oferty spełniające wszystkie wymagania i parametry obowiązkowe podlegają dalszej ocenie.
Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium ceny netto
Cena oferty netto – 100%
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane na podstawie podanej
przez Oferenta w ofercie ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100pkt.
Kryterium

cena

zamówienia

obliczone

będzie

według

następującego

wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------------- x 100 = Liczba punktów
Wartość netto wskazana w badanej ofercie
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie łącznie najwięcej
punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
4. Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu średniego Narodowy
Bank Polski danej waluty z dnia wszczęcia postępowania.
5. W trakcie oceny i badania ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień
dotyczących złożonych przez nich ofert. Termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni
roboczych od daty wezwania (liczy się data wpływu wyjaśnień do siedziby
Zamawiającego).Jeżeli oferent nie dokona wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zwłaszcza jeśli
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przedłożona oferta była rażąco niska w stosunku do cen rynkowych, Zamawiający zmuszony
będzie odrzucić ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji,
potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich
nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
7. Ocena ofert nastąpi w terminie do 14 dni od zakończenia postępowania ofertowego.
W przypadku otrzymania ofert podobnych lub wątpliwości technicznych, zamawiający
dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego,
pod adresem http://www.zupbadura.eu/zapytania-ofertowe/oraz zamieszczony w Bazie
Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Informacja o wyniku
postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do
podpisania umowy z Zamawiającym stanowiącej Załącznik nr 3. Złożenie oferty przez
Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją treści umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VI.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać :
a) osobiście lub przesłana pocztą na adres siedziby firmy:
ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica
w zamkniętej kopercie opisanej nazwą oferenta z dopiskiem „Oferta nr DIP.
3/2020 Spawarki”.
b) za pośrednictwem adresu e-mail: m.oszczeda @zupbadura.eu
2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać - „Oferta nr
DIP.2/2020 Spawarki”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie
skanu podpisanej oferty (pdf).
3. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VII.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na druku „Formularz ofertowy”
zawierającym następujące elementy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania):
− Nazwę oferenta
− Datę sporządzenia
− Adres i NIP oferenta
− Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta
− Markę i typ urządzeń spawalniczych
− Cenę ryczałtową netto
− Cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, zawierającą wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia,
− Specyfikację przedmiotu zamówienia (parametry techniczne),
− Termin realizacji zamówienia – proszę wskazać czas dostawy od podpisania
umowy do czasu podpisania protokołu odbioru,
− Okres gwarancji
− Termin ważności oferty (minimum 60 dni od dnia złożenia oferty)
3

2.
3.
4.

5.

6.

VIII.

− Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Cena zakupu obejmuje transport, uruchomienie i udzielenie instruktażu obsługi urządzeń
spawalniczych. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji
przedmiotu zamówienia .
Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę).
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym (wówczas wymagane jest
przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim
przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym
zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
zapytania przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian
lub uzupełnieniu treści zostanie niezwłocznie przekazana Oferentom w formie pisemnej
(e-mail), na stronie Zamawiającego, jak również zostanie opublikowana w Bazie
Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu
terminu składania ofert. Złożenie oferty oznacza pełną i bezwarunkową akceptację
wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu ofertowym.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
7. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie
kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań lub
telekonferencji (dokumentowane protokołem) lub drogą elektroniczną. Zamawiający
zastrzega brak możliwości uzgodnienia w trakcie negocjacji gorszych warunków
w stosunku do pierwotnie zawartych w otrzymanej ofercie.
8. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
9. Do kontaktu z Oferentami w zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania
o udzielenie zamówienia upoważniona jest
P. Marta Oszczęda, e-mail: m.oszczeda@zupbadura.eu;
Tel. 785 473 500
10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

4

umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
11. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą
dotyczyć zmiany terminu wykonania zamówienia:
a) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy,
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
d) wystąpienia siły wyższej .
12. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji
przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu
(zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
IX

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Oferentem/ Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 2;
3. Treść umowy – załącznik nr 3;
4. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr DIP.3/2020 dotyczące wyboru wykonawcy w ramach projektu
„Unowocześnienie procesu produkcji urządzeń dla branży naftowej poprzez wdrożenie udoskonalonej
technologii cięcia, badań i zarządzania procesami CNC w przedsiębiorstwie ZUPBADURA sp. z o.o. sp.
k.”, składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry oferty
Marka i typ urządzeń spawalniczych

Termin ważności oferty
Termin realizacji zamówienia:
Okres gwarancji:
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Wartość ryczałtowa netto w PLN:
Obowiązujący podatek VAT
Wartość ryczałtowa brutto w PLN:

w%

zł

Opis techniczny (proszę odnieść się do parametrów opisu przedmiotu zamówienia):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie
elementy określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis

(data, miejscowość)

(podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr DIP.3/2020

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

………………………

……….………………….

………………………

(miejscowość, data)

………………………
(Nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo1 z Zamawiającym, tj. ZUPBADURA
sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica.

………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji)
(czytelny podpis oraz pieczęć firmowa)

1

Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,
EFS oraz FS na lata 2014-2020, przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

−
−
−
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IŻ PO;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Umowa nr DIP.3/2020

zawarta w dniu …............ w Świdnicy, pomiędzy:

ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, NIP: 8842745288,REGON:
021920201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000426993,
reprezentowaną przez komplementariusza Adde Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Świdnicy, ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, NIP: 8842798592, REGON 384191264, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000800235, w imieniu której działa:
Marta Olejkiewicz - Prezes Zarządu – dalej zwana „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
repr. przez …...........................................................
dalej zwaną „Wykonawcą” , o następującej treści:

W związku z wyborem w dniu …................ oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu realizacji
Projektu pn. „Unowocześnienie procesu produkcji urządzeń dla branży naftowej poprzez wdrożenie
udoskonalonej technologii cięcia, badań i zarządzania procesami CNC w przedsiębiorstwie ZUPBADURA
sp. z o.o. sp. k.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014
– 2020, Oś priorytetowa nr 1 „ Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.5 „Rozwój produktów i
usług w MŚP” strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa, uruchomienie i udzielanie instruktażu z fabrycznie
nowego multiprocesowego urządzenia spawalniczego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
……………………………………, która stanowi integralną część umowy. Rodzajowo i ilościowo
przedmiot umowy opisany jest w zapytaniu ofertowym nr DIP.3/2020.
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2. Wykonawca oświadcza, że oferowana maszyna będzie fabrycznie nowa i będzie ściśle
odpowiadać cechom i parametrom określonym w zapytaniu ofertowym nr DIP.3/2020 oraz
będzie posiadać właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości dla danej grupy wyrobów.

§2
Cena i warunki płatności

1. Całkowita cena za Urządzenia i pozostałe czynności Wykonawcy określone w § 1 ust.2 umowy
wynosi ……………………………... netto (słownie: …………………………………………………...……………………. ),
podatek VAT w wysokości …………………….... (słownie: ………………..…………...……………………. ), brutto
……………….……. (słownie: ……………………………………………………………….……...……………………. ).
2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z zaoferowanym
przedmiotem umowy w tym koszty transportu.
3. Cena określona w par. 2 ust. 1 obejmuje wszelkie podatki, opłaty i cła mogące mieć zastosowanie
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Cena określona w par. 2 ust. 1 zostanie zapłacona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu
Umowy.
5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego.
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty
wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§3
Wykonanie umowy

1. Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie na realizację projektu, Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego o realizacji zadań związanych z niniejszą dostawą
multiprocesowych urządzeń spawalniczych siłami podwykonawców/ podwykonawcy w terminie
30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą wraz z wskazaniem danych dotyczących
podwykonawców.
2. Strony ustalają, że dostawa Urządzenia do Wykonawcy nastąpi w terminie do trzech tygodni,
najpóźniej do 27.02.2020 r. Protokół Odbioru Końcowego będzie podpisany przez Wykonawcę i
Zamawiającego po uruchomieniu i odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia wad istotnych w przedmiocie umowy, co zostanie stwierdzone
Protokołem, Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych do czasu usunięcia wady lub
dostarczenia Urządzenia wolnego od wad w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 ust.1, Strony uzgadniają w treści Protokołu Odbioru Końcowego termin i sposób usunięcia
wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole Odbioru
Końcowego, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do
zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§4
Gwarancja
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1. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie
kompletny, fabrycznie nowy, najwyższej jakości w zakresie materiałów, wykonawstwa
i
montażu oraz będzie spełniać wymagania wynikające z jego przeznaczenia, zgodne
z
zapytaniem ofertowym nr DIP.3/2020. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym
wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu
podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
2. Wykonawca udzieli gwarancji: ………….…. miesięcy
3. Gwarancja obejmuje wady urządzenia wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów,
części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub
niewłaściwego działania urządzeń. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do
nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w uzgodnionym przez strony
terminie.
4. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny
w dacie odbioru przedmiotu umowy.
6. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest zamontować oryginalne części w ramach napraw gwarancyjnych.
8. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi.
9. Wykonawca na przedmiot umowy udziela rękojmi na okres 12 miesięcy na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
§5
Cesja
Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania (przeniesienia) wierzytelności wynikającej
z
niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub opóźnienie
w wykonaniu zobowiązań w wyniku zdarzeń zewnętrznych mających charakter nadzwyczajny,
których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, ani też zabezpieczyć się
przed nimi, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku powodzi, pożarów,
huraganów, sztormu, trzęsień ziemi, rozruchów, epidemii, aktów terroryzmu, nieprzewidzianych
warunków komunikacyjnych (w tym drogowych), embargo, wojen (siła wyższa).
2. Strona, która nie może wykonać ciążących na niej zobowiązań z powodu siły wyższej powinna
niezwłocznie zawiadomić o tym na piśmie drugą Stronę.

§7
Zmiany umowy
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
warunków ich wprowadzenia:
a)

zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki
podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania
Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b)

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu
lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c)

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem
realizacji Umowy w wyniku np. działań osób trzecich, warunków atmosferycznych, w
przypadku stwierdzenia wad istotnych w przedmiocie umowy, co zostanie stwierdzone
Protokołem bądź w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. Zapisy niniejszego punktu mogą spowodować
przedłużenie terminu wykonania zamówienia o okres nie dłuższy niż czas trwania tych
okoliczności, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w
cenie ryczałtowej.

d)

wystąpienia siły wyższej – zapisy niniejszego punktu mogą spowodować przedłużenie
terminu wykonania zamówienia o okres nie dłuższy niż czas trwania tych okoliczności, przy
czym zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o
powyższych okolicznościach.

§8
Kary

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości zamówienia,
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca został poinformowany, że nieterminowa
realizacja umowy lub jej niezrealizowanie może wpłynąć na odmowę lub ograniczenie kwoty
dofinansowania ze środków unijnych.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje prawo
dochodzenia odsetek w wysokości ustawowej.
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4. W przypadku gdy termin dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 21 dni,
Zamawiający ma prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy. Wykonawcy w tym przypadku
nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych
z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy.

§9
Interpretacje

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Integralną częścią Umowy jest wzór protokołu Odbioru Końcowego.
3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
a) zapytanie ofertowe nr DIP.3/2020
b) Umowa,
c) oferta Wykonawcy
4. Umowę należy interpretować w możliwie najszerszym zakresie w taki sposób, by zachować jej
zgodność z prawem w brzmieniu z dnia powstania wątpliwości co do jej treści. Jeżeli
w następstwie zmiany prawa którekolwiek z postanowień Umowy stanie się z nim niezgodne,
pozostałe postanowienia Umowy pozostaną na mocy, zaś postanowienie, które utraciło moc
wskutek sprzeczności z prawem zostanie w miarę możliwości dostosowane przez Strony do
prawa tak, by cała Umowa stała się zgodna z prawem odpowiadała swą treścią w możliwie
najszerszym zakresie intencjom Stron, celom i zasadom współdziałania przyjętym przez Strony w
chwili zawierania Umowy.
5. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Umowy są lub będą prawnie nieskuteczne lub
nieważne, w całości lub części, to nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych
postanowień.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Strony zobowiązane są do odpowiedniego uzupełniania
zmiany postanowień Umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zachowując przy tym
zasadnicze cele Umowy oraz zgodny zamiar Stron, który doprowadził do jej zawarcia.
§9
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego,
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako
„RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie
powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz
wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania umowy
oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy
o
rachunkowości.
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4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do
wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Zamawiający
podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i kontaktów biznesowych.
Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające
oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje
w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank,
Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/
udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy
doradczo-konsultingowe takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko
zgodnie z poleceniami.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia
w
przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO
lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia
roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie
zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
§ 10
Postanowienia końcowe

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
2. Prawem właściwym dla umowy jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy, niemożliwe do rozstrzygnięcia w sposób
polubowny, Strony niniejszej Umowy poddają pod rozstrzygnięcie miejscowo właściwego sądu
powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony, na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, do przekazywania informacji
i dokumentów oraz udziału w spotkaniach wskazują następujące osoby jako swoich
przedstawicieli:
a) dla Zamawiającego: Marta Olejkiewicz, e-mail: m.olejkiewicz@zupbadura.eu,
T: +48 510186020,
b) dla Wykonawcy: …………………………………………………… , e-mail: …………………………………….…….
T: + 48 ………………………………
5. Zawiadomienia dokonywane w związku z realizacją niniejszej Umowy wymagają, dla swej
ważności, formy pisemnej i uznawane będą za skuteczne pod warunkiem ich doręczenia Stronie
będącej adresatem, drogą poczty elektronicznej na adres mailowy wymieniony w ustępie
powyżej lub osobiście za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na następujący adres:
a) dla Zamawiającego: ul. KLICZKOWSKA 48, 58-100 Świdnica
b) dla Wykonawcy:…………………………………………………………………………
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
- zapytanie ofertowe nr DIP.3/2020 wraz z załącznikami,
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- oferta Wykonawcy z dnia ………………………….…. r. wraz z załącznikami
- Protokół Odbioru Końcowego (wzór).

WYKONAWCA

_________________________
podpis, pieczęć

ZAMAWIAJĄCY

_________________________
podpis, pieczęć
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Załącznik do Umowy Sprzedaży z dnia ….. – Protokół Odbioru Końcowego (wzór)

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO (wzór)

Sporządzony w dniu.......................... w ……………………. pomiędzy

ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, NIP: 8842745288,
reprezentowaną przez komplementariusza Adde Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Świdnicy, ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, NIP: 8842798592, w imieniu której
działa:
Marta Olejkiewicz - Prezes Zarządu – dalej zwana Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
repr. przez …...........................................................
dalej zwaną Wykonawcą

W związku z umową sprzedaży ……….……………………………..……. strony niniejszego protokołu
stwierdzają, co następuje:

1. W dniu............................. w zakładzie Zamawiającego przy ul. Kliczkowskiej 48, 58-100
Świdnica, został dostarczony i uruchomiony przedmiot ww. umowy, tj.

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

Numer seryjny: ………………………….
Rok produkcji: ………………
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2. Zamawiający oświadcza, że ww. przedmiot jest w pełni sprawny i odpowiada wymaganiom
określonym w umowie.

Protokół ten sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

...........................................
Wykonawca

..........................................
Zamawiający
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Załącznik nr 4 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

2

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).
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