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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Lalek Guliwer w Warszawie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  



 

 

 

1. Informacja o Zamawiającym  

Teatr Lalek GULIWER 

Ul. Różana 16 

02-548 Warszawa 

www.teatrguliwer.waw.pl 

tel. 22 845-16-76, fax 22 845-46-13 

e-mail: impresariat@teatrguliwer.waw.pl  

 

2. Przedmiot zamówienia  

2.1. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu fabrycznie nowego samochodu 

wyprodukowanego w 2020 roku.  

2.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym parametry wymagane dla 

zamawianego samochodu) znajdują się w Załączniku 1 niniejszego Zaproszenia.  

2.3. Serwis gwarancyjny, oferowanego samochodu musi być świadczony na terenie 

województwa Mazowieckiego przez autoryzowaną przez producenta samochodu stacje 

obsługi. 

2.4. Oferowany samochód musi być objety gwarancją: 

a) na cały pojazd 24 miesiące, bez limitu kilometrów  

b) na karoserię minimum 60 miesięcy 

2.5. Oferowany samochód musi być do odbioru na terenie Polski. Odbiór samochodu zostanie 

potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru przez upoważnione osoby reprezentujące 

Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie którego wystawiona będzie faktura za realizację 

zamówienia.  

3. Terminy realizacji zamówienia 

Zamówienie (rozumiane jako odbiór samochodu przez Zamawiającego) zostanie 

zrealizowane do 30 listopada 2020 r.  Zamawiający informuje, że umowę o realizację 

zamówienia zamierza podpisać z wybranym wykonawcą do 28 października 2020 r.  

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

4.1. Ofertę może złożyć każdy zainteresowany podmiot. 

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.3. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający. 

4.4. Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca 

ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury. 

5. Wymogi dotyczące złożenia oferty 

 

Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie 

oferty w terminie wskazanym w pkt. 6 poniżej.  
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Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej: 

a)  wypełniony formularz oferty – zgodny  z wzorem stanowiącym załącznik do 

niniejszego zaproszenia, 

b) materiały dotyczące oferowanego samochodu wskazujące jego producenta, typ, model 

oraz parametry techniczne samochodu. 

 

Zamawiający zastrzega sobie fakultatywną możliwość prowadzenia negocjacji 

doprecyzowujących zakres i zapisy oferty. 

Dokumenty należy przedstawić sporządzone w języku polskim, lub przetłumaczone przez 

wykonawcę składającego ofertę.  

 

6. Termin przesłania oferty 

 

Prosimy o przesłanie oferty do siedziby Zamawiającego (adres wskazany w pkt. 1 

Zaproszenia) w terminie do 19 października 2020 r. do godz. 12.00. 

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę: 

- w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub na adres e-mail wskazany w pkt. 1. 

 

 

7. Istotne postanowienia umowy 

Zamawiający w załączeniu do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty przekazuje wzór 

umowy, który zostanie podpisany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z 

podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie. 

 

8. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę jako kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty – cenę realizacji przedmiotowego zamówienia.  

Oceny ofert dokona powołana Komisja. O wynikach pracy Komisji Zamawiający 

poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty. Zamawiający przewiduje, że 

wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony w terminie do 7 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia: 

Opis parametrów samochodu 

Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia: 

Wzór formularza oferty. 

 Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia: 

Wzór umowy. 

  



 

Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego 

Opis przedmiotu zamówienia  

(wymagane parametry techniczne samochodu ) 

1. Rodzaj silnika: 

a) Benzynowy lub diesel  

b) Pojemność skokowa silnika: min. 1199 cm3 max. 2300 cm3 

c) norma emisji spalin: EURO 6 

d) skrzynia biegów manualna 6 stopniowa  

e) napęd na  dowolną oś pojazdu 

 

2. Dane techniczne ogólne 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max. 2500 kg,  

- liczba przewożonych osób: minimum 5 w tym kierowca 

- Zbiornik paliwa nie mniej niż: 60 l 

3. Koła / ogumienie 

- Felgi stalowe, zamontowane opony w wersji letniej, o rozmiarze 

i minimalnych parametrach technicznych, jak: indeks prędkości oraz indeks 

obciążenia, muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu.  

- na wyposażeniu samochodu ma być pełnowymiarowe koło zapasowe,  

- dodatkowo na wyposażeniu samochodu ma być komplet 4 fabrycznych felg 

stalowych z kompletem opon zimowych o rozmiarze oraz parametrach technicznych, 

jak: indeks prędkości oraz indeks obciążenia, zgodne z zaleceniami producenta 

samochodu. 

- opony (letnie i zimowe) w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy. 

4. Wyposażenie 

a) Ogólne: 

- wspomaganie układu kierowniczego. 

- kolumna kierownicy regulowana minimum w dwóch płaszczyznach 

(wysokość i głębokość) 

b) wyposażenie techniczne:  

- podnośnik samochodowy mechaniczny (śrubowy) 

- trójkąt ostrzegawczy. 

- gaśnica, wg wymogów homologacji pojazdu 

- apteczka pierwszej pomocy (wg normy DIN13164 Plus Certyfikat CE 

UE) 

- lusterka zewnętrzne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie. 

c) Systemy bezpieczeństwa 

- system zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu, na przykład ABS, 

- poduszki powietrzne - minimum dla kierowcy i pasażerów, 

- Czujniki parkowania tył. 



 

d) Instalacja alarmowa 

- immobilizer z niezależnym systemem anty kradzieżowym. 

e) Wyposażenie kabiny pasażerskiej 

- fotel kierowcy - indywidualny, tapicerka tekstylna. 

- fotele tylne pasażerów – indywidualne lub kanapa składana w proporcji 2/3 – 

1/2, tapicerka tekstylna. Tylne fotele/kanapa składane do poziomu podłogi 

bagażnika, 

- zamki: 

• zamek centralny, immobiliser, 

• w komplecie dwa (2) pełnoprawne i równoprawne zestawy kluczyków z 

pilotami. 

• klimatyzacja manualna,  

5. Nadwozie (wyposażone w relingi podłużne) 

a) wymiary: 

- wysokość: nie mniej niż 1840 mm (z relingami) i nie więcej niż 2200 

mm (z relingami)  

- szerokość: nie mniej niż 1500 mm (bez lusterek)  

- minimalna długość: nie mniej niż 4400 mm 

b) drzwi przesuwne z prawej i lewej strony, 

c) hak holowniczy 

d) klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, 

e) wymiary minimalne bagażnika: 

    - długość przestrzeni ładunkowej bagażnika 1000 mm,  

      - długość przestrzeni ładunkowej do pierwszego rzędu siedzeń 1700 mm, 

      - wysokość przestrzeni bagażowej 1100 mm, 

      - szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami 1100 mm. 

 

6. Warunki ogólne: 

a) Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020 roku (kolor nadwozia i 

tapicerki – dowolny). 

b) Dostawca ma dostarczyć kompletny pojazd z wyposażeniem (wyposażenie 

wskazane w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty ma charakter minimalny – 

wykonawca może zaoferować samochód o lepszych parametrach niż określone w 

niniejszym dokumencie) 

c) Gwarancja: zgodnie z warunkami producenta gwarancja nie krótsza niż 

24 miesiące 



 

d) Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów pojazdu 

niezbędnych do zarejestrowania oraz ubezpieczenia pojazdu. 

e) Dostawa pojazdu – nie później niż do 30 listopada 2020 r. Zamawiający zakłada, 

że umowa z wybranym sprzedawcą samochodu zostanie podpisana ok. 28 

października 2020 r. Wzór umowy przekazujemy w załączeniu do Zaproszenia do 

złożenia oferty.  

  



 

FORMULARZ  OFERTOWY      

           

......................................, ................................ 
miejscowość   data   

 

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

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

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

TELEFON……………….……………….…..E-MAIL……………………………………... 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 

 

         Teatr Lalek GULIWER 

Ul. Różana 16 

02-548 Warszawa 

 

 W odpowiedzi na otrzymane Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Guliwer w 

Warszawie”, przedkładamy niniejszą ofertę informując jednocześnie, że akceptujemy w 

całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty jako wyłączną podstawę 

procedury udzielenia zamówienia publicznego. 

OFERTA 

1. Oferujemy samochód marki: ……………………… model:………………… 

rok produkcji………………… 

2. Cena za realizację zamówienia wynosi:…………………………………… zł. brutto, 

słownie brutto: ……………………………………………………………………zł.  

3.  Na oferowany samochód udzielamy gwarancji: 

a) na cały pojazd ...........................................................miesięcy  bez limitu kilometrów, 

b) na karoserię ....................................................................................miesięcy, 

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:  

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

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA nr: …………… 

 

Zawarta w dniu ……………………….., 

pomiędzy Teatrem Lalek GULIWER z siedzibą w Warszawie, kod: 02-548 ul. Różana 16, 

Regon: 000277687, NIP: 525-000-96-48 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………dalej zwanym Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie 

przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta 

Umowa o następującej treści: 

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami” 

lub każdy z nich indywidualnie „Stroną”. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku, 

samochodu na potrzeby Teatru Lalek Guliwer w Warszawie zwanego dalej 

„Samochodem”, którego szczegółowy opis zawarto w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 1 do umowy. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.1. Przekazania Samochodu marki ………….. typ/model…………. 

upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

1.2. Samochód zostanie przekazany do dnia ………………………….  



 

1.3. Ostateczny terminie przekazania samochodu zostanie podany 

Zamawiającemu, na adres korespondencyjny Zamawiającego, przez 

Wykonawcę, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

1.4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Samochodu jego wad uważać się 

będzie że Samochód nie został dostarczony.  

1.5. Dostarczony samochód musi w szczególności: 

1.5.1. spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w 

Polsce przepisy dla pojazdów  poruszających się po drogach 

publicznych,  

1.5.2. spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji 

spalin, 

1.5.3. posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję, książkę 

serwisową i gwarancyjną oraz 

1.5.4. inne niezbędne dokumenty wymagane prawem, 

1.6. musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 

obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w 

szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

 

§3 

Z czynności odbioru strony sporządzą protokół przekazania Samochodu, który podpisany 

zostanie przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół ten będzie stanowił podstawę 

do wystawienia faktury. 

 

§4 

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej 

wymienionych okoliczności:  

a) Wykonawca zaoferował do odbioru Samochód niezgodny z zapisami załącznika nr 

1 do umowy 

b) Wykonawca przekroczył termin realizacji umowy, o którym mowa w §2 ust. 1.2., a 

opóźnienie przekroczy 14 dni. 

 

§5 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) odbioru Samochodu stanowiącego przedmiot umowy, jeżeli będzie zgodny z 

zapisami Załącznika nr 1,   

b) zapłaty ceny określonej w § 6  o ile zaistnieją okoliczności określone w lit. a) 

powyżej.  

 

§6 

Strony ustalają łączną cenę za realizację przedmiotu umowy, na kwotę brutto 

.......................................... zł   (słownie: .............................................................. PLN), w tym 

podatek VAT 23% tj.  

...............................................................................................................................PLN.  



 

 

§7 

1. Strony ustalają następujący tryb rozliczeń finansowych: 

1.1. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru Samochodu oraz potwierdzeniu prawidłowości 

danych zamieszczonych na fakturze, w terminie do 21 dni od daty złożenia 

faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.  

1.2. Fakturę VAT należy wystawić na 

………………………………………………………………………………… 

2. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze.  

3. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze wystawianej z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności 

gospodarczej. 

5. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

a) papierowej (oryginału) lub 

b) ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, złożonego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z 

Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 

2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191). 

6. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania w dniu przesłania w/w 

faktury.  

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 

do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku 

płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, jak również  

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz); postanowienia 

niniejszego punktu (b) stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą 

obejmować rachunki bankowe podatników podatku od towarów i usług.  

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w pkt. 9 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 



 

płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§8 

1. Wykonawca wraz z Samochodem przekaże Zamawiającemu pisemne gwarancje. 

Okres gwarancji wynosi: 

1.1. na cały pojazd............................................., bez limitu kilometrów, 

1.2. na karoserię........................................miesięcy, 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu  przekazania 

Samochodu. 

 

§ 9 

3. Do odbioru Samochodu Zamawiający upoważnia 

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

 

§10 

1. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

brutto wskazanej w § 6 za każdy dzień opóźnienia, które Zamawiający ma prawo 

potrącić z wynagrodzenia określonego w § 6. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, o czym mowa w § 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6. 

3. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia 

odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§11 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, a Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, iż: 

1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie  

Zamawiający, kontakt:  w zakresie Ochrony Danych: 

……………………………..@..................................................  

2) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 

umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez 

Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu 



 

wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

3) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 

umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione 

zgodnie z powołanymi w pkt 2 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę 

wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 

4) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy 

przechowywane będą do celów realizacji niniejszej umowy oraz do celów archiwalnych w 

interesie publicznym, przez okres 10 lat, liczonych od roku kalendarzowego następującego 

po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

5) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na 

podstawie niniejszej umowy ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia 

danych 

6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na 

podstawie niniejszej umowy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 

jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane osobowe zostaną przez 

niego udostępnione na podstawie niniejszej umowy, a także w postępowaniu zmierzającym 

do jej zawarcia o celu przetwarzania tych danych oraz  dysponuje zgodą tych osób na 

przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby 

wykonania niniejszej umowy Zamawiającemu. 

3.Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§12 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§13 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

§14 

Wszelkie spory majątkowe związane z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§15 

Umowa sporządzona została w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej strony. 



 

 

§16 

1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy: 

1.1. Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy 

 

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

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 

  



 

WZÓR 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

sporządzony w ……………. w dniu ......................., pomiędzy: 

…………………………………………….. z siedzibą przy ul. ………………………., jako 

Zamawiającym, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszego protokołu przez: 

…………………………… 

a 

...................................., z siedzibą przy ul. ………………………., jako Wykonawcą, 

reprezentowanym (ą) przy podpisywaniu niniejszego protokołu przez: ……............................ 

 

Przedmiotem odbioru jest samochód marki .................... model ................ dostarczony przez 

Wykonawcę na podstawie umowy nr………….…… z dnia ………………………. 

Nr identyfikacyjny VIN ………………………………….. 

Nr silnika ……………………….………………………… 

Dostarczono ………. egzemplarzy kluczyków lub innych urządzeń dostępowych: ……………. 

Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………… 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 


