
Załącznik nr 1 do IWZ 
 
 
( pieczęć adresowa  firmy )                                               Miejscowość ……………………………..  
                                                                                                       Data …………………… 
 

 
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

 
Dane Wykonawcy 

Ja / My niżej podpisani  
................................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

( pełna nazwa i adres firmy ) 

e-maill        ; ………………………………… 

Nr telefonu : …………………………………, Numer faksu : ……………………………… 

Numer REGON : ……………………………, Numer NIP : ………………………………… 

 
Nawiązując do zaproszenia zawartego w IWZ  dotyczącym realizacji :   
     

„Dostawa drobnego wyposażenia AGD do pokoi wczasowych” 
 na potrzeby : 
 

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział Rewita Mielno 
 

1. OFERUJEMY(Y) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami 
Zamówienia  za cenę: 
 

Cena netto : ……………………………… zł 

Słownie : ………………………………………………………………………………………………. 

VAT : ……………………………………… zł 

Słownie : ………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto : ……………………………   zł 

Słownie : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

szczegółowa kalkulacja  

lp Wyszczególnienie jm Ilość            
Cena 

netto
 

Wartość 

netto 

VAT 

w % 

Wartość 

brutto 

1 czajnik elektryczny bezprzewodowy 
pojemność 1,0 - 1,5 l; element grzejny - 
płyta grzewcza; moc - 2000 - 2400 W; 
podstawa obrotowa; automatyczny 
wyłącznik po zagotowaniu wody; 
zabezpieczenie przed włączeniem 
czajnika bez wody; automatyczny 
wyłącznik przy zdejmowaniu z 
podstawy; obudowa stalowa; gwarancja 
producenta   
 

szt 28 

    



2 Lodówka 
cicha lodówka do pokoju hotelowego; 
klasa energetyczna min. A+; wymiary 
(wys. x szer. x głęb.) 50 - 64cm x 40 - 
44cm x 41 - 51cm; pojemność użytkowa 
30 - 45 l; poziom hałasu 29 - 39dB; 
gwarancja min 12 miesięcy 
 

szt 20 

    

3 Lodówka podblatowa 
cicha lodówka do pokoju hotelowego; 
klasa energetyczna min. A+; wymiary 
(wys. x szer. x głęb.) 80 - 84cm x 40 - 
50cm x 41 - 51cm; pojemność użytkowa 
80 - 85 l; poziom hałasu 29 - 39dB; 
gwarancja min 12 miesięcy 
 

szt 5 

    

4 Odkurzacz 
skuteczny, niezawodny przeznaczony 
do odkurzania suchego brudu z 
wszelkich podłóg twardych i wykładzin; 
wymiary (dł x szer x wys) 34 - 36 x 31 - 
31,5 x 41cm; ciężar 5,4 - 6,6kg; 
pojemność zbiornika  10-12 l; moc 
znamionowa do 1300W; wydatek 
powietrza 43 - 61 l/s; podciśnienie 230-
244 / 23-24,4 mbar/kPa; przewód 
zasilający 12m; częstotliwość 50-60 Hz; 
klasa efektywności energetycznej A - C; 
wraz z wyposażeniem wąż ssący, rury 
ssące, ssawka podłogowa; gwarancja 
min 12 miesięcy 
 

szt 1 

    

 
 

2. OŚWIADCZAMY(Y), że zapoznaliśmy się  z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

3. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w IWZ. 
 

4. AKCEPTUJE(MY) warunki płatności określone przez Zamawiającego. 
 

5. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ  do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam  
zamówienia jest :  .............................................................. , tel. .............................. 

 
 
.................................... dnia ........................ 
                                                                                         
                                                                                                     

                                                                                   ………………………………………. 
                                                                                          podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do IWZ 
 
 

/projekt/ 
UMOWA NR……. 

NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU  AGD 
 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………………………… 2017 r. w Mielnie, pomiędzy:     
     
Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 
15, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 
0000394569, NIP 7010302456, REGON 142990254, kapitał zakładowy 534.072.000,00 zł, 
reprezentowaną przez:  
Macieja Andrzejewskiego – Dyrektora Oddziału Rewita Mielno,  
na podstawie pełnomocnictwa nr 122/2016 z 03.11.2016 r.,  
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
 
(w zależności od formy prawnej Wykonawcy uzupełnić jedno z poniższych) 
... z siedzibą w … (…), przy …, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd …, Wydział … Gospodarczy KRS, pod numerem …, NIP …, 
REGON …, kapitał zakładowy w całości wniesiony i opłacony w wysokości … zł, reprezentowaną 
przez: …, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na podstawie pełnomocnictwa nr 
… z dnia …, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy; 
 
... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą …, z głównym miejscem wykonywania 
działalności oraz adresem do doręczeń w … (…), przy …, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …, REGON …, reprezentowaną/m osobiście albo przez 
pełnomocnika przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa nr … z dnia 
…, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy;  
 
zwaną/ym dalej Wykonawcą; 
 
zwane dalej pojedynczo Stroną, a łącznie Stronami; o następującej treści: 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu  
przez Zamawiającego postępowania regulaminowego w trybie zapytania ofertowego, nr sprawy: 
DW/O/MLN/REG/04/2017. 
 

§ 1. 
[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu AGD, zwanych w dalej Towarami, do Oddziału 
Rewita Mielno, ul. Suriana 24, 76-032 Mielno-Unieście, na warunkach i zasadach określonych w 
Umowie. 
2. Szczegółową ilość asortymentu objętego Umową określono w Formularzu ofertowo-cenowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 
3. Towary będą spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych.  
4. Towar winien być dostarczany w oryginalnych opakowaniach, posiadających etykietę 
informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, ilość sztuk, 
termin przydatności do zużycia, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 
5. W przypadku zmiany regulacji prawnych w trakcie trwania Umowy, Towary będą musiały spełniać 
wymagania tych aktów. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Towaru bezpośrednio upoważnionemu 
pracownikowi Zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania Towaru bez opieki lub 
przekazywania go osobom nieupoważnionym. 
 
 



§ 2. 
[Termin realizacji Umowy] 

Umowa została zawarta na czas jej realizacji, tj od dnia zawarcia umowy do dnia 10.04.2017r. 
 

§ 3. 
[Wynagrodzenie] 

1. Maksymalna wartość Umowy wynosi brutto: … zł (słownie: … …/100) w tym podatek VAT: … zł 
(słownie: … …/100), wartość netto: … zł (słownie: … …./100). 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w tym koszt 
przedmiotu Umowy, należne podatki, opakowania oraz wszelkie inne niewymienione, a niezbędne do 
właściwej realizacji przedmiotu Umowy.  
3. Szczegółowe ceny jednostkowe określa wypełniony Formularz ofertowo-cenowy, stanowiący 
Załącznik nr 2 do Umowy. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą ulec zmianie 
przez cały okres realizacji Umowy. 
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem cenę za dostarczony przedmiot Umowy, po 
dostarczeniu Towarów.  
5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za 
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wraz z Towarem dwa egzemplarze faktury 
(oryginał i kopię) wraz z Handlowym Dokumentem Identyfikacyjnym.  
7. W przypadku błędnego podania numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, koszty związane 
z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, poniesie Wykonawca. 
 

§ 4. 
[Zmiany treści Umowy] 

1. Jeżeli w okresie realizacji Umowy ulegną zmianie przepisy, na podstawie których ustala się stawkę 
podatku VAT, Strony dopuszczają zmianę kwoty podatku VAT. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia 
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 
3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w zakresie zmiany 
nazwy firmy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy itp. oraz innych zmian uzgodnionych przez 
Strony. 
4. Wszelkie Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie pod warunkiem zawarcia aneksu w 
formie pisemnej. 
 

§ 5. 
[Oznaczenie elementów przedmiotu Umowy] 

Zamawiający wymaga, aby oznakowania na opakowaniach dostarczanych elementów przedmiotu 
Umowy sporządzone były w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.  
 

§ 6.  
[Odbiory] 

1. Ilościowy odbiór przedmiotu Umowy dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego i 
Wykonawcy w dniu będącym dla Zamawiającego dniem pracy, w godzinach od godz. 08:00  do godz. 
14:00. 
2. Jakościowy odbiór przedmiotu Umowy dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego 
i Wykonawcy, w magazynie Zamawiającego, w szczególności w oparciu o złożone zamówienie, 
faktury VAT, dokument HDI. 
3. Przekazanie Towarów potwierdzane będzie podpisami przedstawiciela Zamawiającego i 
przedstawiciela Wykonawcy na oryginale faktur. 
 

§ 7. 
[Reklamacje] 

1. Zamawiający złoży reklamację przedmiotu Umowy, nieodpowiadającego wymogom jakościowym i 
zażąda od Wykonawcy jego wymiany na pełnowartościowy lub odmówi jego przyjęcia. 
2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości lub ilości przedmiotu Umowy Zamawiający 
powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę w formie elektronicznej, pisemnej lub faksowej który  
najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia zrealizuje reklamację poprzez wymianę Towaru 



na wolny od wad lub uzupełnienie jego braków. Zwrot niewłaściwej jakości lub ilości przedmiotu 
Umowy i dostarczenie  nowego, wolnego od wad następuje na koszt Wykonawcy. 
 

§ 8. 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 15% wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa  § 3 ust. 1 Umowy: 

a. w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności; 

b. gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne wynikające z udzielonej gwarancji jakości,  
w przypadku, gdy: 

a. Wykonawca wydał przedmiot Umowy z wadami jakościowymi a: 
- Zamawiający odmówił ich przyjęcia żądając wymiany na wolne od tych wad, i Wykonawca 
nie wywiązał się z ich wymiany w określonym terminie – w wysokości 2% wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa  § 3 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od 
momentu upłynięcia terminu, ale nie mniej niż 100 PLN, 
- Zamawiający odmówił ich przyjęcia i zrezygnował z wymiany na wolne od wad, w wysokości 
30% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa  § 3 ust. 1 Umowy, ale nie mniej niż 100 
PLN. 

b. Wykonawca wydał przedmiot Umowy po godzinach określonych w Umowie i Zamawiający 
odmówił ich przyjęcia, w wysokości 30% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa  § 3 
ust. 1 Umowy, ale nie mniej niż 100 PLN. 

c. Wykonawca wydał przedmiot Umowy po godzinach określonych w Umowie i Zamawiający 
przyjął opóźnioną dostawę, w wysokości 2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa  
§ 3 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu upłynięcia terminu 
określonego w Umowie, ale nie mniej niż 100 PLN. 

d. Wykonawca dostarczył przedmiot Umowy z ukrytymi wadami jakościowymi stwierdzonymi 
podczas jego magazynowania u Zamawiającego, a Wykonawca nie wywiązał się z terminu ich 
wymiany określonego reklamacją, w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym 
mowa  § 3 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki od momentu rozpatrzenia 
reklamacji, ale nie mniej niż 100 PLN. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależy-
tego wykonania Umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary Umownej bądź wynika z innych ty-
tułów niż zastrzeżone. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar Umownych należnych Zamawiającemu na mocy 
powyższych postanowień z należności za dostawę przedmiotu Umowy. 

 
§ 9. 

[Odstąpienie od Umowy] 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od Umowy  
i naliczenia kar Umownych w przypadku wystąpienia jednej z n/w przesłanek: 

a. dwukrotnego zawinionego przez Wykonawcę uchybienia terminu dostaw, 
b. dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanych Towarów, 
c. zaniechania realizacji dostaw z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. 

2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach gdy: 
a. wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne bądź likwidacyjne 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c. Wykonawca przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 3 dni pomimo 

pisemnych lub telefonicznych wezwań Zamawiającego do wznowienia dostawy. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 
wynagrodzenia za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego, część Umowy. 
 

§ 10. 
[Rozwiązanie Umowy] 

Umowę można rozwiązać za pisemnym porozumieniem Stron. 
 



§ 11.  
[Podwykonawcy] 

Wykonawca będzie realizował niniejszą Umowę bez udziału podwykonawców. 
 

§ 12. 
[Postanowienia końcowe] 

1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy po stronie Zamawiającego są: …(imię i nazwisko, 
stanowisko, komórka, mail)… 
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy po stronie Wykonawcy są: …(imię i nazwisko, 
stanowisko, komórka, mail)… 
4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej po jej  stronie. 
Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej 
strony, pod rygorem skuteczności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. 
5. Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją 
Umowy, za wyjątkiem oświadczeń woli. 
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
7. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej Umowy rozpoznawane będą przez Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
9. Załącznik stanowi integralną część Umowy i są to: 
 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – Załącznik nr 1. 

 Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy – Załącznik nr 2. 
 
10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla 
Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy. 
 
               Zamawiający                                                                                     Wykonawca 
 
 
 
..............................................              .............................................. 

     podpis           podpis 
 

   (w zależności od rodzaju umowy podpisuje właściwa jednostka organizacyjna) 

 
 

 

Dział  
Gastronomiczny 

Dział  
Obsługi Gościa 

Dział  
Techniczny 

Zespół 
Administracyjny 

    


