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zainteresowani udziałem
w niniejszym postępowaniu
1.

Przedmiot zamówienia:
W związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra –
projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, nr umowy
RPLB.08.04.01-08-0022/16, Miasto Zielona Góra rozpoczyna postępowanie dotyczącego dostawy
pomocy dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej.
1) nazwa nadana zamówieniu: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi
turystycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona
Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”;
2) miejsce realizacji zamówienia: miasto Zielona Góra;
3) rodzaj zamówienia – dostawa;
4) czas trwania lub termin wykonania zamówienia – do 6 września 2019 r., nie wcześniej niż od 26
sierpnia 2019 r.;
5) opis przedmiotu zamówienia:
Opis poszczególnych pozycji i przewidywana maksymalna ich ilość zawarta jest w Załączniku
nr 3 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, będącym jednocześnie tabelą wyliczenia ceny
zamówienia.
Dostawa obejmuje wniesienie pomocy dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 3 „EKONOMIK” w Zielonej Górze, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra zgodnie z
wykazem ilościowym przekazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, oznakowany symbolem zgodności z normami
europejskimi CE wystawionym przez producenta oraz indywidualnym numerem seryjnym. Powinien
również spełniać:
− wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach. W myśl § 9 ust. 2 i 3 Rozporządzenia MENiS szkoły i placówki mogą nabywać i
stosować wyroby jedynie w przypadku, jeżeli dostawca przedstawi aktualne certyfikaty
zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji /PCA/ jednostki certyfikujące wyroby.
− warunki zgodności z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD)
oraz zgodności z dyrektywami dotyczącymi emisji fal magnetycznych (EMC).
Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne,
instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 39162110-9, 39162100-6, 30000000-9, 30190000-7

2.

Język i forma postępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
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pisemnej
3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia:
Brak warunków udziału w postępowaniu

4.

Sposób obliczenia ceny:
1)

cena uwzględniająca należny podatek VAT, podana w ofercie wg Załącznika nr 1 do niniejszego
ogłoszenia musi obejmować wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia wraz z
transportem i wniesieniem wyceniony w oparciu o tabelę wyliczenia ceny przedmiotu zamówienia
wg Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

2)

cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);

3)

cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i podlega zmianom wyłącznie
w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;

4)

cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;

5)

ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług
lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 3.10);

6)

w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej działalności
gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na
ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca
Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy
Zamawiającego);

7)

w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej
albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów
ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 3.1) SIWZ;

a.
b.

8)

cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku;

9)

prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.
2174) a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w ofercie wg Załączniku
nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

10)

w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając ofertę,
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informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5.

Kryteria oceny ofert:
5.1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1) cena oferty „C”– waga 100 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się,
a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 100 %
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
100% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt.
5.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą
liczbę punktów) w oparciu o podane w pkt 4.1. kryteria oceny ofert.

6.

Złożenie oferty:
6.1.

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w pkt 1.1);

6.2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona
Góra, 65-552 Zielona Góra – Departament Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty i
Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 63a, pokój 206 (Biuro Projektu) w terminie do dnia
10 lipca 2019 r. do godz. 9.00;
6.3. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 6.2. i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie
będzie rozpatrywana;

7.

6.4.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną
ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

6.5.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie
(składającego ofertę):

1)

wypełniony formularz oferty wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania (przedstawiony w
formie oryginału);

2)

wypełniony formularz przedmiotu zamówienia/specyfikacja ilościowo-cenowa wg Załącznika nr 3
do niniejszego zapytania (przedstawiony w formie oryginału);

3)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);

4)

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.
zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
7.1. Wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają
formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w formie określonej w pkt 6.5;
7.2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1)

Pani Halina Chomiak w Urzędzie Miasta Zielona Góra Departament Edukacji i Spraw
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Społecznych, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia
63a, pokój 206, tel. 68 456 49 63; e-mail: h.chomiak@um.zielona-gora.pl
2)
Pan Krzysztof Woźniak (w sprawach proceduralnych), tel. 731 812 768, e-mail:
zamet.k@wp.pl
7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej
lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia
takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego; jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane
Zamawiającemu.
7.4.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl) niezwłocznie po:

1)

wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:
nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
b) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
c) informacje o Wykonawcach, których oferty nie zostały rozpatrzone, podając uzasadnienie
faktyczne;
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
a)

2)
8.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do ….% wartości zamówienia
podstawowego.

9.

Waluta, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

10. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Jeżeli przewidziano możliwość
zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.
11. Załączniki do niniejszego zapytania:
1) formularz oferty wg Załącznika nr 1;
2) projekt umowy wg Załącznika nr 2;
3) przedmiot zamówienia wraz z wyceną wg Załącznika nr 3.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-)
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
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Załącznik nr 1

OFERTA
dla zamówień o wartości szacunkowej od 50.000 zł do 30 000 euro
1.

Wykonawca - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę

...................................................................................................................................................................................
adres........................................................................................................................................................................
tel. ....................................................fax ..................................................... e-mail: ……………..……………………
REGON ........................................................

NIP ........................................................................

województwo ………………………………….
(adres do korespondencji .........................................................................................................................................
tel. .................................................. fax .......................................... e-mail: …………………………….……………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
2.

Stosownie do treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn. Dostawa pomocy
dydaktycznych do pracowni z branży hotelarsko-turystycznej w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl) oferujemy:

2.1 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi turystycznej
2.1.1

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ....................................................
(słownie:.....................................................................................), na która składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług1:

złotych

brutto

w wysokości ……. %2 zgodnie z ustawą o VAT3
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … ust.
….pkt ….. ustawy o VAT4 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o
VAT4 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
3.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

4.

Oświadczamy, że zamieszczony w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym projekt umowy
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
3
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)
2
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5.

6.

W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy);

2.

pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie);

3.

wypełniony Formularz cenowy wg Załącznika nr 3;

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 4.

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Skreślić 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)
4
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PROJEKT UMOWY
Załącznik nr 2

UMOWA nr ....../RPLB.08.04.01-08.0022/16
zawarta w dniu ….……........ 2019 roku w Zielonej Górze pomiędzy
Miastem Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-7458 reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Zielona Góra z upoważnienia którego działa Dariusz
Lesicki Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………................................ reprezentowanym przez: …………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
o następującej treści:

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie
na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi turystycznej w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza
formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. Termin
dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się: do 6 września 2019 r. nie wcześniej niż od 26 sierpnia
2019 r.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia, wniesienia i zamontowania pomocy dydaktycznych będących
przedmiotem umowy. Wymagania dla przedmiotu umowy zostały określone w ogłoszeniu o zapytaniu
ofertowym.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w ust. 1 do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze
ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra zgodnie z wykazem ilościowym przekazanym przez Zamawiającego
po podpisaniu umowy z Wykonawcą po wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego na co najmniej
3 dni roboczy przed planowaną dostawą.
5. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot dostawy pod warunkiem stwierdzenia jego zgodności
z zamówieniem pod względem ilościowo – jakościowym oraz zapłacić umówione wynagrodzenie.
6. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz certyfikaty zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa
dopuszczające do użytkowania w jednostkach oświatowych.
§2
1.
2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania
czynności objętych umową.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należyta starannością, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz postanowieniami umowy.
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3.
4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 transportem i
przy użyciu narzędzi na swój koszt i ryzyko.
W przypadku stwierdzenia wad/braków w ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego Wykonawca usunie je w ciągu 5 dni od momentu ich zgłoszenia.
Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy do chwili
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.
§3

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą: cena brutto ...................zł (słownie:
.................................... zł), w tym należny podatek VAT według stawki ....% w wysokości..................zł.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w tym dostarczenie, nawet jeśli czynności te nie zostały
wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną dostawę nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy przez
Wykonawcę po stwierdzeniu należytego wykonania dostawy w protokole odbioru, na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek od
towarów i usług.
4. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22,
65-424 Zielona Góra,
NIP 973-100-74-58
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22,
65-424 Zielona Góra.
5. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku
przesunięcia transz finansowania projektu przez instytucję zarządzającą, termin zapłaty wynagrodzenia
może ulec zmianie. O fakcie i przyczynach zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) gdy Wykonawca nie podjął czynności, do których zobowiązał się lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu
do podjęcia lub kontynuacji zadań objętych niniejszą umową,
2) groźby utraty, bądź konieczności zwrotu, dofinansowania przez Zamawiającego wynikłych w skutek
zaniedbań Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z niniejszej umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 15 dni od dnia powzięcia
wiadomości uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W każdym czasie obowiązywania umowy może nastąpić rozwiązanie na mocy porozumienia stron.
§5
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności określonych w § 4 ust. 1 i 2
niniejszej umowy, Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 15% wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
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2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości 0,1 % wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
Tak naliczona kara zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1.
4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a w szczególności zmiany terminu określonego w § 1 ust.2 i ust 4,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1.
2.

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 Zamawiający może
niezwłocznie odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną.
§8

1
2
3

Ewentualne spory powstałe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym;
2) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1;

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 3
Formularz cenowy
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni obsługi turystycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Nazwa i szczegółowy opis
Plan miasta Zielona Góra, 15 szt.
Składany plan miasta Zielona Góra; skala 1: 25 000; wyd. 2017 r. lub
nowsze
Na rewersie plan Centrum Zielonej Góry w skali 1:10 000.
Laminowany, dwustronny
Plan miasta Szczecin, 15 szt.
Składany plan miasta Szczecin; skala 1:22 000; wyd. 2017 r. lub
nowsze
Na rewersie plan Centrum Szczecina w skali 1:10 000.
Laminowany, dwustronny
Plan miasta Łódź, 15 szt.
Składany plan miasta Łódź; skala 1: 22 000; wyd. 2017 r.; lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Poznań, 15 szt.
Plan miasta Poznań; skala 1:20 000
Na rewersie plan centrum Poznania w skali 1:10 000
dwustronnie foliowany/laminowany
Plan miasta Toruń, 15 szt.
Składany plan miasta Toruń; skala 1: 20 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Na rewersie plan Centrum Torunia w skali 1:10 000.
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Londyn, 15 szt.
Składany plan miasta Londyn; skala 1: 17 500; wyd. 2017 r. lub
nowsze
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Berlin, 15 szt.
Składany plan miasta Berlin; skala 1: 15 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Praga, 15 szt.
Składany plan miasta Praga; skala 1: 17 500; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Na rewersie plan Centrum Pragi w skali 1:10 000.
Plan miasta Paryż, 15 szt.
Składany plan miasta Paryż; skala 1: 15 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowany
Mapa turystyczna Gór Świętokrzyskich, 15 szt.
Składana mapa turystyczna w skali 1:75 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowana
Mapa zawiera plan centrum Kielc w skali 1: 20 000.
Mapa turystyczna Beskid Śląski i Żywiecki, 15 szt.
Składana mapa turystyczna Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w skali
1:50 000; wyd. 2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowana
Mapa turystyczna Gorce i Pieniny, 15 szt.
Składana mapa turystyczna Gorce i Pieniny w skali 1:50 000; wyd.
2017 r. lub nowsze
Dwustronnie laminowana
Beskid Śląski, Beskid Żywiecki – przewodnik, 5 szt.
Przewodnik turystyczny- „Beskid Śląski i okolice” – wyd. 2017 r. lub
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Jednostka
miary

Ilość

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

zestaw

1

szt.

15

zestaw

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

5

Cena
jednostkowa
brutto /zł/

Wartość
brutto /zł/

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.

nowsze
Oprawa miękka
Tatry - przewodnik turystyczny, 5 szt.
„Zakopane i Tatry Polskie” – wyd. 2014 r. lub nowsze
Oprawa miękka
Pieniny – przewodnik, 5 szt.
Wydanie 2016 r. lub nowsze
Oprawa półtwarda
Filmy - DVD - Podróże marzeń, 1 komplet
Komplet filmów DVD o następującej tematyce:
1. „Podróże marzeń – Dubaj” - 1 szt.
2. „Podróże marzeń – Tajlandia. Bangkok” - 1 szt.
3. „Podróże marzeń – Bali” – 1 szt.
4. „Podróże marzeń – Indonezja” – 1 szt.
5. „Podróże marzeń – Niemcy. Bawaria” – 1 szt.
6. „Podróże marzeń – Londyn” – 1 szt.
7. „Podróże marzeń – Chiny. Pekin” – 1 szt.
8. „Podróże marzeń – Turcja. Stambuł” – 1 szt.
9. „Podróże marzeń – Azja” – 1 szt.
10. „Discovery – wyruszamy w świat” – 1 szt.
Płyta DVD - oprawa plastikowa
Przewodniki panoramiczne, 1 komplet
Komplet przewodników o następującej tematyce:
1. Przewodnik Panoramiczny – Wrocław – szt. 2
2. Przewodnik Panoramiczny – Poznań – szt. 2
3. Przewodnik Panoramiczny – Kraków – szt. 2
4. Przewodnik Panoramiczny – Toruń, Bydgoszcz – szt. 2
Płyta DVD; oprawa plastikowa
Plan miasta Wiedeń, 15 szt.
Składany plan miasta Wiedeń; skala 1: 17 500; wyd. 2018 r. lub
nowsze;
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Rzym, 15 szt.
Składany plan miasta Rzym i Watykan; skala 1: 15 000; wyd. 2017 r.
lub nowsze;
Dwustronnie laminowany
Plan miasta Barcelona, 15 szt.
Składany plan miasta Barcelona; skala 1: 20 000; wyd. 2018 r. lub
nowsze;
Dwustronnie laminowany
Mapa ścienna ogólnogeograficzna (fizyczna) Europy, 1 szt.
Dwustronna mapa ogólnogeograficzna Europy z wersją ćwiczeniową
oprawiona w rurki plastikowe i zawieszką ze sznurka;
format 160 x 190; skala 1: 3 000 000
wyd. 2019 lub 2018;
Mapa ścienna – ogólnogeograficzna (fizyczna) świata, 2 szt.
Dwustronna mapa ogólnogeograficzna (fizyczna) świata z wersją
ćwiczeniową oprawiona w rurki plastikowe i zawieszką ze sznurka;
format 200x140 skala 1: 19 000 000;
wyd. 2019 lub 2018;
Mapa ścienna - ogólnogeograficzna (fizyczna) mapa Polski, 2 szt.
Dwustronna mapa ogólnogeograficzna (fizyczna) z wersją ćwiczeniową
oprawiona w rurki plastikowe i zawieszką ze sznurka;
format 160 x 150 skala 1: 500 000;
wyd. 2019 lub 2018
Atlasy geograficzna świata dla szkół ponadgimnazjalnych, 18 szt.
Sztywna oprawa;
wyd. 2018 lub 2017
Atlasy geograficzne Polski, 18 szt.
Szkolny Atlas Geograficzny. Świat i Polska;
wyd. 2018/2019 lub nowsze
Tablica biała suchościeralna, 1 szt.
Tablica STANDARD - C suchościeralna, biała o powierzchni
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szt.

5

szt.

5

komplet

1

komplet

1

szt.

15

szt.

15

szt.

15

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

18

szt.

18

szt.

1

27.

28.

ceramicznej, magnetycznej
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
Wymiar szer.170 cm x wys.100 cm
Dodatkowo produkt ma być wyposażony w półkę na niezbędne
przybory.
Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie.
W zestawie elementy mocujące oraz markery i gąbka do tablicy.
Tablica musi być dopuszczona do użytkowania w placówkach
oświatowych (certyfikaty, atesty)
Stojak ruchomy na mapy i plansze, 1 szt.
Stojak o obrotowej podstawie, na kółkach, o regulowanej wysokości od
180 cm – 240 cm.
Przestrzenne modele atrakcji turystycznych, 4 szt.
-PUZZLE 3D LED WIEŻA EIFFLA min. 80 elementów (1 szt.)
-PUZZLE 3D LED BIG BEN min. 60 elementów (1 szt.)
-PUZZLE 3D LED STATUA WOLNOŚCI; min. 60 elementów (1 szt.)
-Puzzle 3 D BURJ KHALIFA min. 60 elementów (1 szt.)

szt.

1

szt.

4

Łączna cena brutto: ………………..…..…………….. zł

Data:………………………………….

………………………………………………..
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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