
1 

 

 Komórka organizacyjna: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  

Znak sprawy: WPSP. DZP/5/2017       Data 06.06.2017r. 

Zapytanie ofertowe 

 Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. 

prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych i Regulamin zakupów dostaw, usług i robót budowlanych                         

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  

I.  Zamawiający: 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego                                                                                 

w Żurawicy, 37-710 Żurawica, ul. Różana 9. 

Adres do korespondencji: ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, tel. (016) – 672-37-40-42, faks. 16-671-32-

11, e- mail: zamowienia@wpsp.regiony.pl 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

 „ Dostawę Środków czystości do Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.”  

       Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie dla pakietu nr 2a  i  nr 2b. 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zawierający Wykaz 

asortymentowo-ilościowy  w tym parametry   techniczne i wymagania jakościowo - użytkowe 

środków czystości do niniejszego zapytania ofertowego:  

1) Pakiet 2a- wyroby chemiczne,   

2) Pakiet 2b- wyroby inne.  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa Środków czystości do Wojewódzkiego 

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.” 

Dostawa środków czystości będzie realizowana do Magazynu Technicznego Zamawiającego.  

2.  Przedmiot zamówienia wraz ze szczegółowymi wymaganiami parametrów technicznych                      

i wymagań jakościowo-użytkowych asortymentu środków czystości stanowi załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego. 

 3.  Zamawiający w zapytaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie 

gorszych od wymaganych w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.  

 4. Zaoferowane przez Wykonawcę w zapytaniu ofertowym środki czystości muszą być 

dopuszczone do obrotu krajowego, posiadać atesty PZH oraz karty charakterystyki jeżeli są to 

produkty i mieszaniny zawierające substancje niebezpieczne, stwarzające zagrożenie.(Atesty 

oraz karty charakterystyki muszą być załączone do oferty Wykonawcy).     

5. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV: 33763000-6, 

33761000-2, 33711900-6, 33711610-6, 39800000-0, 39831250-3. 

  6.  Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: 

            od dnia 1 lipiec 2017 do 30 czerwca   2018r. 

 

    1) Inne szczegółowe warunki i zasady dostawy środków czystości zawiera Projekt umowy 

       stanowiący załącznik  nr  3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

III. Termin związania ofertą. 
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 1. Okres związania ofertą  wynosi 30 dni. 

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo - ofertowy – stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Wykaz asortymentowo-ilościowy  

( zawierający pakiet nr 2a i pakiet nr 2b lub tylko jeden z pakietów) stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania. Uwaga :  W arkuszu zastosowano formuły obliczeniowe.                       

W komórkach arkusza należy wpisywać same liczby.  

 2. Wykonawcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą powinni dostarczyć aktualny 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

podpisania oferty.  

3. Wykonawcy oferujący produkty zawierające substancje niebezpieczne, stwarzające zagrożenie 

powinni dostarczyć atesty oraz karty charakterystyki tych produktów. 

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

 przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, pocztą elektroniczną  za pomocą faksu. 

VI.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania w jest: 

1) w sprawach przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku Nr 1 mgr Agnieszka Wilczak 

– Górniak , tel.(16) 672-37-40 wew. 371 w godzinach pracy administracji szpitala tj.: 725 do 

1500 . 

2) w sprawach procedury zapytania ofertowego –  mgr inż. Marian Majka Kierownik Działu 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel.(16) 672-37-40 wew. 361 w godzinach pracy 

administracji szpitala tj.: 725 do 1500 . 

VII. Miejsce składania ofert 

  1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie szpitala (budynek nr 

15) lub wysłać drogą pocztową w takim terminie, aby korespondencja dotarła do siedziby 

zamawiającego do dnia 20.06.2017r. do godz. 1000  

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 

zawartości przed terminem otwarcia bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

opisane:  
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 Nazwa (firma ) wykonawcy 

 Adres  wykonawcy 

 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego 

ul. Różana 9, 37- 710 Żurawica 

Sekretariat  Szpitala  

 

Oferta na dostawę środków czystości w części pakietu:  

*a) 2a - wyroby chemiczne 

                                             *b) 2b- wyroby inne 
 * niepotrzebne skreślić  

 

Nie otwierać przed dniem: 20.06.2017r. do godz. 1000 

 

VIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ODBIORCA BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.  

      W załączonym formularzu cenowo – ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 

zapytania, należy przedstawić ofertę cenową w części pakietu: a) 2a- wyroby chemiczne,  b) 

2b- wyroby inne na dostawę środków czystości do siedziby Wojewódzkiego Podkarpackiego 

Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-

710 Żurawica- Magazyn Techniczny. 

1. kryteria, którymi będzie się kierować zamawiający przy wyborze oferty to:  

cena brutto  dla danego pakietu -    100 pkt  
w części pakietu: 

a)  2a- wyroby chemiczne,  

b)  2b- wyroby inne 

Ocena ofert odrębnie dla każdego pakietu w zakresie kryterium ceny polegać na porównaniu 

ceny oferty badanej z ceną oferty najtańszej spośród złożonych w zapytaniu ofertowym wg 

wzoru:  

 

Xn 

Xc =    Xb      x 100 
   

       gdzie:    Xc  - punkty  za kryterium  ceny,  

                     Xn  - najniższa  zaproponowana cena brutto części pakietu: 2a lub 2b 

                     Xb -  cena  brutto badanej oferty – danego pakietu;  

 

Za ofertę najkorzystniejszą w zapytaniu ofertowym Zamawiający uzna ofertę, która uzyska 

najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.  

IX. Informacje o formalnościach  

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4.  Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn. 
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5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy- ofertowy- załącznik nr 1. 

2.   Wykaz asortymentowo-ilościowy  ( zawierający pakiet nr 2a i pakiet nr 2b) w opisie zawierający    

        parametry techniczne i wymagania jakościowo- użytkowe środków czystości - załącznik Nr 2  

3.   Projekt umowy- załącznik nr 3. 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 DYREKTOR SZPITALA 

                 dr n. o zdr. Barbara Stawarz 
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

 na dostawę środków czystości 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP: .................................................. 

REGON:............................................ 

tel.: .................................................... 

fax: .................................................... 

adres email: .......................................  

   

FORMULARZ CENOWO -OFERTOWY  

  

    Wojewódzki Podkarpacki 

    Szpital Psychiatryczny    

      im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

    w Żurawicy, ul. Różana 9 

    37-710 Żurawica 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. na:  „ Dostawę Środków czystości do 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.”  

 

Ja/My, niżej podpisany/i, .................................................................................................................... 

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

działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................... 

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

1. Oferuję/my/ dostawę środków czystości spełniających parametry techniczne i wymagania 

jakościowo-użytkowe określone w zapytaniu ofertowym za : 

1) cenę brutto  ..............................  w pakiecie  2a- wyroby chemiczne ,  

      2) cenę brutto  ............................... w pakiecie  2b- wyroby inne, 

 

2. Oświadczam/y/, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego                         

w okresie od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018r.  

4. Oświadczam/y/, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

5. Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy                             

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w projekcie umowy oraz 

niniejszym formularzu. 

 

 

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

miejscowość i data     /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

        do podpisania oferty/ 
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niepotrzebne skreślić* 

 

                  Załącznik nr 2 –do zapytania ofertowego      

Wykaz asortymentowo-ilościowy 
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                 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego  

 

Projekt Umowy Nr ...../ ...../ DZP/2017 

na dostawę środków czystości 

 

 

zawartej w dniu ........2017r. w Żurawicy pomiędzy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalem 

Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy ul. Różana 9, 37-710 Żurawica, NIP 

795-20-69-209, Regon 000667655, działającym na podstawie wpisu do KRS prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000002583, zwanym 

dalej „Odbiorcą ” reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala dr n. o zdr. Barbarę Stawarz 

 

a ................................................z siedzibą w .......................,ul. .............. nr ........, kod pocztowy 

................................ NIP ................. Regon........... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez ......................................... pod numerem ............................, 

ewentualnie: 

przedsiębiorcą ......................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

............................................................. w ......................., ul. ..............  nr ........, kod pocztowy 

................................ NIP ................. Regon ...........,  wpisanym do  Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub KRS prowadzonego  przez ...............................................................  

reprezentowanym przez: 

........................................ zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

§ 1 

1. W oparciu o: 

1) wynik rozstrzygniętego w dniu ............................... zapytania ofertowego prowadzonego na 

podstawie Regulaminu zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 

pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2) ofertę cenową Dostawcy z dnia................  2017r. 

Odbiorca zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji w okresie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 

czerwca 2018r. sukcesywną dostawę środków czystości do Magazynu technicznego Odbiorcy  

( budynek Nr 12). 

§ 2 

 

1. Orientacyjna wartość umowy w całym okresie jej trwania wynosić będzie brutto ...................PLN 

(słownie złotych: ........................................................... ...../100).   

2. Wartość przedmiotu dostawy może ulec wahaniom w wyniku zmniejszenia się lub zwiększenia 

zapotrzebowania Odbiorcy. 

3. Z tytułu zmniejszenia ilości dostawy środków czystości Dostawcy względem Odbiorcy nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze. 

 

  § 3 

1. Dostawy środków czystości realizowane będą na bieżąco przynajmniej dwa razy w miesiącu                      

w dni robocze w godzinach od 900 do godz. 1400 w oparciu o składane przez Odbiorcę zamówienie 

faksem lub pocztą elektroniczną e- mail określające asortyment, wielkość zamówionej partii 

środków czystości oraz cenę jednostkową brutto.  

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej partii środków czystości                                         

w asortymencie i ilości określonej w tym zamówieniu własnym transportem (lub wynajętego 

przewoźnika) do Magazynu technicznego Odbiorcy, w terminie do 5 dni od daty otrzymania 

zamówienia. 
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3. Obiór dostarczonych produktów odbywać się będzie w magazynie Odbiorcy, którego 

upoważniony przedstawiciel potwierdzi dostawę. 

 4. Bezpośrednio po odbiorze upoważniony przedstawiciel Odbiorcy dokona sprawdzenia ilości                       

i jakości dostarczonego towaru, a w razie niezgodności skorzysta z uprawnień, o których mowa 

w § 5 umowy. 

         § 4 

1. Dostawca zobowiązuje się do realizowania dostaw zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz 

niniejszą umową. 

2. Oferowane produkty zawierające substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne oraz 

substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie muszą posiadać karty 

charakterystyki, o których mowa w art. 31 rozporządzenia nr 1907/2006, a także winny być 

opakowane w sposób zabezpieczający przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.   

3. Zaoferowane produkty, inne niż określone w ust 2, winny spełniać warunki wymagane dla 

produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 322). 

4. Wszystkie produkty winny być zapakowane w oryginalne, nowe opakowania wolne od 

uszkodzeń, posiadać czytelny opis zawartości, adres producenta i winny być opatrzone w czytelne 

etykiety identyfikujące, określające w szczególności termin przydatności do użycia. 

5. Okres przydatności do użytku dostarczonego towaru nie może być krótszy, niż 6 miesięcy licząc 

od daty dostawy do Odbiorcy.  

  § 5 

1. Odbiorcy przysługuje prawo reklamowania zakwestionowanej partii towaru lub jej części  

w terminie do 2 dni roboczych od daty dostawy. 

2. Reklamacja winna być zgłoszona w formie pisemnej lub za pomocą faksu. 

3. Dostawca obowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie do trzech dni po dacie jej 

otrzymania. 

4. Brak zajęcia pisemnego stanowiska w przedmiocie złożonej reklamacji w terminie określonym w 

ust. 3 poczytuje się za uznanie reklamacji w całości. 

5. W przypadku nie dostarczenia zamówionych środków czystości w terminie ustalonym umową w 

uzgodnionej ilości lub jakości, Odbiorcy przysługuje prawo zakupienia wykazanej                                    

w zamówieniu partii towaru u innego Dostawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

6. Ewentualną różnicą ceny towarów zakupionych u innego Dostawcy, a ceną wynikającą                             

z umowy, Odbiorca  obciąży dotychczasowego Dostawcę.  

 

    § 6 

1. Wynagrodzenie za zamówiony i dostarczony przedmiot umowy obliczone zostanie  

w oparciu o ceny jednostkowe brutto wynikające z formularza cenowo – asortymentowego                    

zgodnie z ofertą Wykonawcy  przemnożonego przez ilość dostarczonych  środków czystości. 

2. Strony ustalają, że zapłata za poszczególne partie towaru dostarczonego do magazynu 

technicznego Odbiorcy następować będzie przelewem na konto Dostawcy 

................................................................................................................... w terminie 30 dni, licząc 

od daty przedłożenia faktury przez Dostawcę. 

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub w przypadku stwierdzenia przed terminem zapłaty wad 

dostarczonych towarów, zapłata nastąpi nie wcześniej, niż w terminie 30 dni, licząc od 

przedstawienia faktury po ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji lub po dostarczeniu towaru 

wolnego od wad.  

4. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę, termin płatności, o którym 

mowa w ust. 2 liczony będzie od daty otrzymania przez Odbiorcę poprawnie wystawionej faktury 

korygującej. 

§ 7 

Dostawca nie może przelać swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez  zgody Odbiorcy pod rygorem nieważności. 

  § 8 
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. 

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w następujących w sytuacjach:  

1) za niedotrzymanie terminu dostawy - 1 % wartości danego zamówienia licząc za każdy dzień 

opóźnienia;  

2) za braki ilościowe w dostawie zamówionego towaru – 1 % wartości danego zamówienia licząc 

za każdy dzień opóźnienia; 

3) za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy - 30 % wartości umowy brutto.   

3. Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Odbiorcy w wysokości 30 % wartości umowy brutto, za wyjątkiem okoliczności określonych 

w § 9 ust. 1 umowy.  

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Odbiorcę naliczonych kar umownych z faktury za 

wykonaną dostawę. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w sytuacji, gdy szkoda przewyższa wartością ustaloną 

karę umowną. 

5. Suma naliczonych kar umownych nie może przekraczać 30 % wartości umowy brutto. 

 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 10 

 

Powtarzające się 3 - krotne nie wywiązywanie się Dostawcy z postanowień niniejszej umowy,                    

a w szczególności nieterminowa, nieudokumentowana pisemnie i niezgodna ze złożonym 

zamówieniem pod względem asortymentu lub ilości dostawa, upoważnia Odbiorcę do odstąpienia od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Dostawcy. 

§ 11 

 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, z wyjątkiem okoliczności określonych w ust. 2. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy: 

1) zmiana ceny - Dostawcy i Odbiorcy przysługuje odpowiednio prawo i obowiązek 

zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej brutto oferowanego towaru o wskaźnik 

zmiany podatku VAT (cena netto pozostaje bez zmian); 

2) zmiana produktu będzie możliwa w przypadku: 

a) wycofania z rynku danego produktu - Dostawca winien udokumentować tą okoliczność, w 

terminie nie późniejszym niż data dostawy produktu, poprzez przesłanie do Odbiorcy 

oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji lub zaprzestaniu dystrybucji Odbiorcy 

produktu; 

b)  gdyby zastosowanie produktów objętych umową groziło szkodą Odbiorcy lub gdy 

zamówione produkty wskutek zmiany przepisów nie będą mogły być u Odbiorcy 

stosowane.  

3. Zamiana produktu określonego ofertą na inny, może nastąpić wyłącznie za zgodą Odbiorcy 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod warunkiem, że: 

a) cena zamiennika nie będzie wyższa od ceny produktu wykazanego w ofercie; 

  b) działanie zamiennika będzie tak samo skuteczne, jak produktu zamówionego. 

  

§ 12 

1. Dostawca oświadcza, że: 

1) (nie) jest płatnikiem podatku VAT, 

2) posiada numer NIP........................., 
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 3)  Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez podpisu swojego przedstawiciela. 

2. Odbiorca oświadcza, że: 

1)  jest płatnikiem podatku VAT, 

2)  posiada numer NIP 795-20-69-209. 

§ 13 

 

1. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta Dostawcy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 14 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy strony oddadzą pod rozstrzygnięcie 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Odbiorcy. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia: 

1) kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 322), 

3) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r. 

poz. 1203). 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Odbiorca , a jeden egzemplarz Dostawca. 

 

   

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

  

Dostawca        Odbiorca   

 

 

 


