
          Przysucha, 16 października 2017r.

 I. ZAMAWIAJĄCY 
Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry  w Przysusze 
Ul. Warszawska 28
26-400 Przysucha 
Dane do faktury: 
Powiat Przysuski/Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze 
Ul. Warszawska 28 
26-400 Przysucha  
NIP 6010078283

Dot.: Projekt nr RPMA 10.01.01-14-7314/16 pod  nazwą „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość”  dofinansowanego w
ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej
Edukacja,  Działanie:  10.1 Kształcenie i  rozwój dzieci i  młodzieży,  Poddziałanie:  10.1.1 –
Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry  w Przysusze ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha 
działając na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020  oraz  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
prawo zamówień publicznych - zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania:
Zadanie 1
Dostawa podręczników do języka angielskiego na zajęcia wyrównawcze dla uczniów  dla
Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w ramach projektu „Ucząc się w 
Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w  Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” 
nr RPMA 10.01.01-14-7314/16
Zadanie 2
Dostawa   materiałów  biurowych  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów  szkoleniowych  na  zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze w ramach projektu „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w  Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” nr RPMA 10.01.01-14-7314/16

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1.1 i załączniku 1.2   
(kosztorys ofertowy) 
2. Oferowane podręczniki,  materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących powinny być 
NOWE, ORYGINALNE, NIEREGENEROWANE - wskazane przez producenta drukarki, 
o wydajności max liczby kopii. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 
ZAMIENNIKÓW. 
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie przez 
dostawcę oświadczenia zawartego w formularzu oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu materiałów, które nie będą spełniać 
oczekiwanych wymagań. Szczegółowe informacje o formalnościach zawarte są we wzorze 
umowy. 
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III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe.
Oferent posiada  uprawnienia do wykonywania  czynności będącej przedmiotem  zamówienia.
Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie 
zamówienia. Spełnienie warunków będzie dokonywane na podstawie podpisanej umowy
IV. Kryteria oceny oferty
W wyniku postępowania zostanie wybrana oferta z najkorzystniejszą ceną (najniższą)
V. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: – Cena 100%. 
W wyniku  postępowania  zostaną  wybrane  oferty  z  najkorzystniejszymi  (najniższymi)  dla
Zamawiającego cenami oraz podpisane umowy na realizację poszczególnych zadań.
VII. Termin składania ofert,
Termin  przesłania  ofert:  25  października  2017r.  godz.  12.00,  sekretariat  szkoły,  e-mail:
zsz@przysucha.pl 
Oferty należy składać na formularzu oferty : załącznik 1
VIII. Termin realizacji umowy,
termin dostawy – do 14 dni od podpisania umowy
IX. Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym
mowa w pkt 2 lit. a51, o ile zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit.
a tiret i-ii,
W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów   osoby  wykonujące  w  imieniu  zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny
ofert,  nie  mogą  być  powiązane  osobowo lub  kapitałowo  z  wykonawcami,  którzy  złożyli
oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, 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.

X. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się
możliwość zmiany takiej umowy.
1) Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony jako załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania.  
Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
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pod rygorem nieważności
Zakazuje się pod rygorem nieważności, zmian postanowień zawartej  Umowy w stosunku do
treści  oferty,  na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  Sprzedawcy,  chyba,  że  konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika  z okoliczności,  których nie można było  przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego.

XI. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką
możliwość przewiduje,
Zamawiający  przewiduje możliwości składania ofert częściowych do zadania 1 i zadania 2.
XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
XIII. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone,
o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień
Zamawiający  planuje zamówienia o których mowa w pkt 8 lit. h
podrozdziału 6.5, w 2018 i 2019 roku
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Ocena ofert będzie dokonana po otwarciu ofert, a wyniki i wybór oferty najkorzystniejszej 
będzie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej pod
adresem www.zsz.przysucha.pl   i  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na  w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej pod adresem www.zsz.przysucha.pl   i  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Osoby do kontaktu: Kierownik projektu p. Zbigniew Głuch tel. 605303718, 

Załączniki:
Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania
Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania

Małgorzata Bednarska           Zbigniew Głuch
 Kierownik merytoryczny    Kierownik projektu
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Formularz oferty załącznik nr 1 do zapytania

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

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

Nr telefonu:  ……………………………

Nr faksu:       ……………………………

Adres e-mail  …………………………….

NIP   ……………..……………

REGON  ……………………..

        O F E R T A 
         Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego udzielenia zamówienia  dla Zespołu Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry  w Przysusze ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha działającego na
podstawie  wytycznych  w zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego   oraz  Funduszu
Spójności na lata  2014-2020  oraz  art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-prawo
zamówień publicznych 

SKŁADAMY  OFERTĘ na  wykonanie przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  określonym
w zapytaniu ofertowym,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ogólnymi  warunkami
umowy:

Oferujemy:  
wykonanie zadań:  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Zadanie nr 1
Zadanie nr 2

za następujące wynagrodzenie: 

Zadanie Nr 1 

Dostawa podręczników do języka angielskiego na zajęcia wyrównawcze dla uczniów  dla
Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w ramach projektu „Ucząc się w 
Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w  Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” 
nr RPMA 10.01.01-14-7314/16

-   .......................................... złotych netto 

słownie:  ....................................................................................................................................

              ................................................................................................................. złotych netto



 podatek VAT wynosi ........... %     tj. .......................... zł 

...................................................    złotych brutto

słownie:   ....................................................................................................................................

               ........................................................................................................ złotych brutto

zgodnie  ze  sporządzonym   kosztorysem  ofertowym  zawierającym  kalkulację  ceny,
załączonym do oferty (załącznik nr 1.1 do formularza oferty)
Zadanie Nr 2
Dostawa   materiałów  biurowych  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów  szkoleniowych  na  zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze w ramach projektu „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w  Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” nr RPMA 10.01.01-14-7314/16
-   .......................................... złotych netto 

słownie:  ....................................................................................................................................

              ................................................................................................................. złotych netto

 podatek VAT wynosi ........... %     tj. .......................... zł 

...................................................    złotych brutto

słownie:   ....................................................................................................................................

               ........................................................................................................ złotych brutto

zgodnie  ze  sporządzonym  kosztorysem  ofertowym  zawierającym  kalkulację  ceny,
załączonym do oferty (załącznik nr 1.2  do formularza oferty)

Deklaruję, że ww. cena zawiera wszystkie koszty związane z dostarczeniem  materiałów
szkoleniowych na zajęcia wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli w zakresie określonym w
zapytaniu ofertowym i nie będzie podlegać zmianie.

Oświadczam,  że  jestem/nie jestem  1
 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  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:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

Projekt nr RPMA 10.01.01-14-7314/16 pod  nazwą „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w 
Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).     



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

pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczamy,   że  zapoznaliśmy się z  przedmiotem zamówienia  i  nie  wnosimy do niego
zastrzeżeń.

Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego w zapytaniu ofertowym.  

Oferujemy  realizację przedmiotu  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  zapytaniu
ofertowym.

Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia do wykonywania  czynności będącej przedmiotem 
zamówienia.

7.  Oświadczamy, że posiadajmy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
      potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
8.  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
    wykonanie zamówienia;

9.  Oświadczamy, że  projekt umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia został przez nas 
zaakceptowany  i  zobowiązujemy się,  w  przypadku  przyznania  nam  zamówienia,  do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

………………………….dnia, …………………                 ………………………………………………….
                                                                                                                                              podpis Oferenta

1 – niepotrzebne skreślić



Wzór umowy (załącznik  nr 2)

UMOWA  ......................

zawarta w dniu  ............................. roku  w   Przysusze pomiędzy:

Powiatem Przysuskim, Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha NIP 6010078283/ Zespołem Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry  w Przysusze, ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha 
 reprezentowanym przez Małgorzatę Bednarską 

zwanych dalej  „Kupującym” a firmą:

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

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

reprezentowaną przez:

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

zwaną dalej „Sprzedawcą"

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY 
Na podstawie Umowy Sprzedawca sprzedaje  i  dostarcza Kupującemu  podręczniki  do języka

angielskiego  / materiały  biurowe  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów  szkoleniowych  na  zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu nr RPMA 10.01.01-14-
7314/16  na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry  w Przysusze w Przysusze w
ilości  i  asortymencie  wymienionym   w Załącznikach do  zaproszenia  o  wzięcie  udziału  w
postępowaniu.

Podręczniki do języka angielskiego/ materiały biurowe i materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń drukujących do  opracowania i ksera materiałów szkoleniowych na zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli dostarczone będą w terminie  do 14 (czternastu)
dni od podpisania umowy.   § 2

UPRAWNIENIA SPRZEDAWCY DO WYKONANIA UMOWY
Sprzedawca  oświadcza,  że  jest  uprawniony  do  sprzedaży podręczników  do  języka

angielskiego/  materiałów  biurowych  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów  szkoleniowych  na  zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli

 Sprzedawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej należnej
staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
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Dostarczenie  podręczników do języka angielskiego/ materiałów biurowych i  materiałów
eksploatacyjnych  do  urządzeń  drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów
szkoleniowych na zajęcia wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli do miejsca siedziby
Kupującego odbędzie się na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

Podręczniki do języka angielskiego/ materiały biurowe i materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń drukujących do  opracowania i ksera materiałów szkoleniowych na zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli  muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nie
noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 

Zamówione  podręczniki  do  języka  angielskiego/  materiały  biurowe  i  materiałów
eksploatacyjnych  do  urządzeń  drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów
szkoleniowych na zajęcia wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli     będą przyjęte
przez  Kupującego  poprzez  potwierdzenie  w  formie  protokołu  przyjęcia  „WZ”
podpisanej  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron.  Dokument  WZ,  podpisany
przez Kupującego bez zastrzeżeń, stanowi dla Sprzedawcy podstawę do wystawienia
faktury VAT.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Kupującego,  że  dostarczone podręczniki  do  języka
angielskiego,  materiały  biurowe  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących:

są niezgodne z Zamówieniem lub nie są kompletne,
posiadają ślady uszkodzenia,

Kupujący  odmówi  odbioru  części  lub  całości  dostawy,  sporządzając  protokół  zawierający
przyczyny odmowy ich odbioru. 
Kupujący wyznacza ponowny termin dostarczenia materiałów fabrycznie nowych,  wolnych od
wad. Procedura odbioru zostanie powtórzona.

§ 5

CENA I SPOSÓB ZAPŁATY
Kupujący  zobowiązuje  się  zapłacić  za  faktycznie  odebrane  podręczniki  do  języka

angielskiego/  materiały  biurowe  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących według  cen  jednostkowych  (łącznie  z  podatkiem  VAT)
wyszczególnionych w formularzu ofertowym Sprzedawcy stanowiącej załącznik Nr 1
do Oferty.

Łączną maksymalną cenę ustala się na podstawie oferty Sprzedawcy na kwotę ................
netto  (słownie  złoty:  .................................................................  zł  )  plus  należny
podatek  VAT,  w  kwocie  zł  (słownie
złoty: .................................................................................), co daje łączną maksymalną
kwotę  brutto  ................................................................... zł  (słownie
złoty: ............................................................................................... zł).

Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  2  zapłacone  będzie  na  podstawie  faktury  VAT
wystawionej  przez  Sprzedającego  za  faktycznie   dostarczone  materiały  na  podstawie
przyjętego dowodu WZ.

Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury

Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem  podatku VAT, posiada numer NIP i jest upoważniony
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

            

§ 6
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMA

Sprzedawca  gwarantuje,  że  podręczniki  do  języka  angielskiego  / materiały  biurowe i
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  są wysokiej jakości, spełniają



wymogi bezkonfliktowej pracy i zapewniają należyte bezpieczeństwo.
Sprzedawca udziela gwarancji na każdy Materiał na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji biegnie

od przyjęcia  przez  Kupującego  materiału  zamówionego  na  podstawie  niniejszej  umowy i
kończy z upływem 12 miesięcy  od podpisania dokumentu WZ potwierdzającego przyjęcie .

W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych materiałów
na  fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad  w  terminie  5  dni  od  daty  zgłoszenia  wady  przez
Kupującego w formie przewidzianej w §10 ust 1 Umowy.

Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Sprzedawcę.
Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  Kupujący  może  wykonać  uprawnienia  z  tytułu

rękojmi, którą objęty jest każdy z materiałów eksploatacyjnych
          

§ 7
KARY  UMOWNE

W razie  opóźnienia  Sprzedawcy w dostarczeniu  części  lub  całości  zamówionych  materiałów,
Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% łącznej maksymalnej ceny brutto nie
dostarczonych materiałów  za każdy dzień opóźnienia.

W  razie  opóźnienia  w  wymianie  materiałów  biurowych  i  materiałów  eksploatacyjnych  do
urządzeń drukujących w okresie gwarancji i rękojmi w terminie przewidzianym w § 6 ust. 3,
Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 1% łącznej
maksymalnej ceny brutto nie dostarczonych materiałów za każdy dzień opóźnienia.

Jeżeli opóźnienie Sprzedawcy w wykonaniu § 1 Umowy, lub w wymianie wadliwych materiałów
w okresie gwarancji lub rękojmi, trwać będzie 14 dni, Kupujący po bezskutecznym upływie
tego terminu  może  odstąpić  od  Umowy  w wykonaniu,  której  Sprzedawca dopuszcza  się
opóźnienia lub odstąpić  od Umowy w jej niezrealizowanej części oraz żądać kary umownej w
wysokości  20%  łącznej  maksymalnej  ceny  brutto  określonej  
w § 5 ust. 2 Umowy z zachowaniem prawa do  kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1
Umowy do dnia odstąpienia od umowy.

Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy  powstanie  szkoda
przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te,
dla których zastrzeżono karę, Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Kary umowne płatne są w terminie 14 dni.

§ 8

ZMIANY UMOWY
Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod

rygorem nieważności
Zakazuje się  pod rygorem nieważności,  zmian postanowień zawartej   Umowy w stosunku do

treści  oferty,  na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  Sprzedawcy,  chyba,  że  konieczność
wprowadzenia  takich zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  
w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Kupującego.   

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a

także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Umowie.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
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interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,
Kupujący  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  15  dni  od  powzięcia  wiadomości  
o powyższych  okolicznościach.  W takim wypadku Sprzedawca może żądać  jedynie  ceny
należnej z tytułu wykonania części Umowy.

Przy wykonywaniu Umowy Sprzedawca bez zgody Kupującego nie ma prawa do:
zatrudniania  w  charakterze  pracowników  lub  podwykonawców  osób  zatrudnionych  

u Kupującego
posługiwania  się  podmiotami,  których  oferta  nie  została  wyłoniona  do  wykonania

zamówienia publicznego objętego Umową, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez
Kupującego z winy Sprzedającego.

§ 10

ZAWIADOMIENIA 
Wszelka korespondencja wymieniona lub nie wymieniona w Umowie, niezależnie od nazwy, pod

którą  występuje,  dla  swojej  skuteczności  musi  być  przekazana  pocztą  lub  faxem,  
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 Umowy.

Strony zobowiązują się w ciągu 24 godzin, licząc od chwili otrzymania korespondencji, przesłać
faxem, potwierdzenie jej odbioru.

Korespondencja  w  przypadkach  określonych  w  §7  ust.  3;  §  9  wymaga  pisemnej  formy  za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W  sprawach  nie  uregulowanych  Umową  mają  zastosowania  przepisy  Kodeksu  cywilnego  

Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  Umowy  rozstrzygać  będzie  sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego.

Oferta z załącznikami
Umowę sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

KUPUJĄCY                                                                                     SPRZEDAWCA

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



                                                  Kosztorys ofertowy  
załącznik nr 1.1 do formularza oferty

Zadanie Nr 1 
Dostawa podręczników do języka angielskiego na zajęcia wyrównawcze dla uczniów  dla
Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w ramach projektu „Ucząc się w 
Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w  Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” 
nr RPMA 10.01.01-14-7314/16

lp Nazwa jednostka ilość
Cena jed. zł netto Wartość  netto

   (kol.4 x kol.5) 
1 2 3 4 5 6
1. J. angielski TOP UP 1 szt. 120
2. J. angielski TOP UP 2 szt. 96

Razem
zł netto
Podatek VAT zł
Wartość 
zł brutto

                                   

    Podpisano:

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

                                       
   (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej            
  do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy)

.....................................................  dnia, .....................................      
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                                                  Kosztorys ofertowy  
załącznik nr 1.2 do formularza oferty

Zadanie Nr 2
Dostawa   materiałów  biurowych  i  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń
drukujących  do  opracowania  i  ksera  materiałów  szkoleniowych  na  zajęcia
wyrównawcze dla uczniów i nauczycieli dla Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze w ramach projektu „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w  Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” nr RPMA 10.01.01-14-7314/16

lp Nazwa jednostka ilość
Cena jed. zł netto Wartość  netto

   (kol.4 x kol.5) 
1 2 3 4 5 6

1.
Papier A4   ryza 500szt. 80 g

ryza 130

2.
Papier A3  ryza  50 szt. 80 g

ryza 5

3.
Teczka A4  o gramaturze 300g kolorowe

Szt. 1100

4.
Toner do drukarki Brother HL-11 

Szt. 5

5.
Toner do drukarki Samsung ML-2570

Szt. 2

6.
Toner do drukarki HP LaserJet P1006

Szt. 2

7.
Toner do drukarki HP LaserJet P1102

Szt. 2

8.

Toner do kserokopiarki CopyCenter 
C123 

Szt. 6

9.
Toner do  Brother HL-3170 CDW

Szt. 2
10. Toner do drukarki LEXMARK X342N Szt. 1
11. Toner do drukarki HP LASERJET P2015 Szt. 4

Razem
zł netto
Podatek VAT zł
Wartość 
zł brutto

    Podpisano:

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

                                       
   (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej            
  do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy)

.....................................................  dnia, .....................................      


