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Szczecin , 31.08.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Szczeciński 

al. Papieża Jana Pawła li 22a 

70-453 Szczecin 

NIP: 851-020-80-05 

li PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA ŁAWEK ( STOLIKÓW SZKOLNYCH ) i KRZESEŁ ISO BLACK DLA 
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

A I Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk ławek (stolików) szkolnych 
dwuosobowych 

Ławka szkolna wykonana z profilu stalowego zamkniętego 25x25 mm, malowana 
proszkowo (kolor czarny ) Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm ( kolor buk ) 
wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 
Ławka posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach 
oświatowych. Wymiar blatu 1300mmx500mm .Rozmiar ławki numer 6. Gwarancja minimum 
24 miesiące . 
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BI Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 sztuk krzeseł ISO Black , tapicerka tkanina 
typ C o symbolu C 24 ( odporność na ścieranie 30.000 cykli ). 

Krzesło posiada protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy , oraz atest badań 
wytrzymałościowy Remodex. 

Gwarancja minimum 24 miesiące . 

Wymienione wyżej dokumenty dla poz. A 
załączyć do oferty . 
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B (certyfikat, atest, ocenę ) 
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Ili TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Do dnia 25 października 2018 r. 

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1 . Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2 .0ferta powinna być opatrzona pieczątką firmową , posiadać datę sporządzenia , zawierać 

adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail , numer NIP, być podpisana 
czytelnie przez Wykonawcę . 

3.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na 
warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w jednej z poniższych form: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
sekretariatkanclerza@univ.szczecin.pl 

• pocztą , kurierem lub dostarczona osobiście na adres Uniwersytet Szczeciński -
Sekretariat Kanclerza , 70-453 Szczecin Aleja Papieża Jana Pawła li 31 , wraz z 
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące 
przed datą złożenia oferty. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2018 r. godz. 15.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę . 
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4 . W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VI OCENA OFERT 

1 . Zamawiający stosuje przy wyborze oferty wyłącznie kryterium najniższej ceny. 

2 . W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie 
prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej . Cena w ofercie uzupełn iającej nie może 
być wyższa niż w ofercie pierwotnej. 

VII ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1 . O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą 
mailową , przy czym Wykonawca wybrany w wyn iku rozstrzygnięcia postępowania zostan ie 
poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym 

terminie, bez konieczności podawania przyczyn. 
2. Dodatkowych informacji udziela: Mirosław Łatka - Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia i 

Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego , e-mail : latkam@univ.szczecin.pl , tel. 91 44 11 07. 

3 . Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

• Załącznik nr 1 - formularz oferty 

• Załącznik nr 2 - wzór umowy 

sporządził 

ZATWIERDZAM 
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załącznik numer 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

w zapytaniu ofertowym na dostawę 30 sztuk ławek (stolików) szkolnych , oraz 
60 sztuk krzeseł ISO Black , tkanina typ C24 , dla Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego. 

(pełna nazwa Sprzedawcy) 

(adres siedziby Sprzedawcy) 

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

nr telefonu ..... .. ...... .. ....... ............. ......... .. ............ ....................... .............................................. . . 

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

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2018 r. 

składam(y) niniejszą ofertę: 

na dostawę 30 sztuk ławek (stolików) szkolnych, oraz 60 sztuk krzeseł ISO Black 
tkanina typ C24 ,dla Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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Lp. Nazwa wyrobu , ilość sztuk Wartość oferty brutto 
(PLN) 

1. 
Ławka szkolna (stolik ) 2 osobowa, 

30 sztuk 

2. 
Krzesło ISO Black ,tkanina C24 

60 sztuk 

xxxxx razem wartość brutto 

Słownie wartość brutto : ..... . ............. .. ..... ...... .. ....... . .... .. ....... ...... .... ... . ... ... .............. . 

Gwarancja na sprzedane ławki wynosi : ......................... ........... .. .. ... .. ... .... .. ... .... .. .. . . 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny* 

Gwarancja na sprzedane krzesła wynosi. .. .. .. ... ... ......... .... ..... ... .... ....................... ..... . 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny* 

Oferujemy termin dostawy do dnia ........... ... .. ... .. .. ...... .. ....... .. ...... .. ....... .. .............. .. .... .. ............ . 

Ponadto oświadczamy, że : 

• Oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia. 

• Akceptuję/akceptujemy warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz zapisy projektu umowy według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wyżej wskazanego zapytania ofertowego i w przypadku, gdy 
moja/nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuję się/zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

miejscowość i data 

*niepotrzebne skreślić 

pieczęć i podpis Wykonawcy 
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załącznik numer 2 

UMOWA DZ/221/„ .. .. /18 

zawarta w dniu ...... ..... w Szczecinie pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, z 
siedzibą 70-453 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła li 22a, NIP 8510208005 zwanym 
dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez : 

mgr inż. Andrzej Jakubowski Kanclerz 

przy kontrasygnacie Kwestora mgr Andrzeja Kucińskiego 

a....................... .. .. ....... ....... . ........... ..... ...... .. .... ...... .... .... .. , zwaną dalej 

Wykonawcą reprezentowaną przez: 

zwane łączn ie Stronami: 

o następującej treści : 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4, punkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
„Prawo zamówień publicznych" ( tekst jednolity Dziennik Ustaw 201 7 r. poz. 1579 ) ,oraz 
rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 31.08.2018 r. na dostawę 30 sztuk ławek 

szkolnych 2 osobowych , oraz 60 sztuk krzeseł ISO Black dla Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
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§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa dla Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego : 

1. Ławka szkolna numer 6 dwuosobowa kolor buk - 30 sztuk 
2. Krzesło ISO Black tkanina C24 - 60 sztuk 

§2 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o którym mowa w § 1 na 

swój koszt i ryzyko w terminie do dnia .. ....... .. .. .... ........ .. ... ....... ........... ......... .. ... . .... . 

2. Adres dostarczenia przedmiotu umowy: Uniwersytet Szczeciński 

Wydział Humanistyczny,71 -017 Szczecin , ul. Krakowska 71-79 (dostawa wraz z 
wniesien iem do budynku) 

3.0soba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcą Pani Elżbieta Makuch 
kierownik obiektu tel. 91 444 3364. 

4. Gwarancja na sprzedane ławki wynosi 

4.1 Gwarancja na sprzedane krzesła wynosi ...... ..... . ........ ... . ...... .... ............................ . 

5.Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny */pogwarancyjny* 

6. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w formie protokółu zdawczo - odbiorczego 
podpisanego przez strony umowy. 
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§3 

1. Z tytułu dostawy przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w wysokości ................. „złotych brutto (słownie: .......... .. ... ) na podstawie oferty 
Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia z tytułu dostawy przedmiotu umowy nastąpi przelewem w 
terminie 14 dni po dostarczeniu przedmiotu umowy i faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę na podstawie protokołu - zdawczo odbiorczego podpisanego przez strony 
umowy. 

§4 

I . Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na niżej określonych zasadach, przy czym 
podstawę ustalania wysokości kar umownych stanowi wynagrodzenie brutto wskazane 
w§ 3 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne odpowiednio w wysokości : 
a. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi - w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 
termin do usunięcia wad, 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - 20% wynagrodzenia, 

d. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę- 20% wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od niniejszej umowy w 

razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę także 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 5 
1. Strony zgodnie wyłączają prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią 

wierzytelności istniejących oraz przyszłych służących mu w stosunku do Zamawiającego 
z tytułu realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiającego . 
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§6 
I. Strony podają jako adres do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia pismo nadane na ostatni 
znany adres pocztowy uznaje się za dostarczone. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


