
 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 45/MDK/2012 

z dnia 7 grudnia 2012r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: 

„Dostawa środków higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w 

Świnoujściu w 2013 roku” 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z 

późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: gosp@mdk.swinoujscie.pl 

 

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Dostawę środków higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Domu 

Kultury w Świnoujściu w 2013 roku” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków higienicznych i środków czystości 

na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w okresie: od dnia 1 stycznia  do  dnia 

31.12.2013r.  

Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania zawiera szczegółowy wykaz środków higienicznych, 

środków czystości i  drobnego sprzętu wyposażenia domowego, oraz  przewidywane ilości 

zakupu.  

CPV: 

39.20.00.00-4 

39.80.00.00-0 

 

II. Termin realizacji 

Dostawa środków higieny i czystości w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31.12.2013r. dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 1/1, będzie realizowana 

sukcesywnie (partiami), w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia 

zamówienia, zgodnie z miesięcznym  zapotrzebowaniem składanym faksem lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście.  

III. Kryterium oceny oferty: 

Najniższa cena - 100 % cena.  
 

IV. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej i   

opisanej kopercie: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, oraz: Zapytanie 

ofertowe nr 45/MDK/2012, na: „Dostawę środków higienicznych i środków czystości na 

potrzeby Miejskiego Domu Kultury w 2013 roku” 

 

mailto:gosp@mdk.swinoujscie.pl


V. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym 

zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w 

ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 

2. Zapłata, w formie polecenia przelewu, za daną partię towaru nastąpi po jej odbiorze, 

poświadczonym protokołem odbioru. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania  faktury, na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 2. Wartość dokonanych przesunięć nie 

może przekroczyć 15 % ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta 

najkorzystniejsza.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku nr 2 

niniejszego zapytania asortymentu na inne typowe. Wartość powyższej zmiany, nie może 

przekroczyć 15 %. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia całości przedmiotu 

zamówienia (max do 15%), a więc możliwe jest zamówienie przez Zamawiającego 

większych  lub mniejszych  ilości towaru aniżeli ilości podane w ofercie stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

6. Dostawy będą realizowane raz w miesiącu na podstawie zleceń Zamawiającego. 

7. Zamawiający wskaże w pisemnym zleceniu zamawiane produkty oraz ich ilość.  

  VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę wypełnioną zgodnie z treścią formularza stanowiącego zał. nr 1 oraz zał. nr 2 niniejszego 

zapytania należy przesłać na adres Zamawiającego: pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub 

złożyć osobiście w sekretariacie MDK (pok. nr 317), w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 

grudnia 2012r. do godz. 12:00  
W przypadku wysłania oferty pocztą, liczy się data otrzymania korespondencji. 

 

 Załączniki do zapytania ofertowego: 

      -  druk oferty – załącznik nr 1 

- wzór umowy – załącznik nr 2 

-  wyceniony wykaz towarów – załącznik nr 3 
 

 

 

 

 

             Zatwierdzam  

    

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 45/MDK/2012 

Umowa Nr ..../MDK/2012 – projekt 

w dniu   ….2012 roku, pomiędzy: 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do Rejestru 

Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 

1. Leona Ryszarda Kowalskiego - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą: ..............................................................................................................................  

z siedzibą ............................................................................................................................ 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej Wykonawcą.  

w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 45/MDK/2012 z dnia 7 grudnia 2012r., na: „Dostawę 

środków higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu w 

2013 roku”, zawarta została umowa o następującej treści: 
 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków higienicznych i czystości na potrzeby 

funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu przy ulicy Wojska Polskiego 1/1, 

w okresie: od dnia 1 stycznia  do dnia 31 grudnia 2013r., wg asortymentu i cen 

wyszczególnionych w przedstawionej ofercie stanowiącej zał. nr 1  do niniejszej umowy. 

2. Szacunkowe ilości towaru zawarte w ofercie stanowiącej zał. Nr 1 do niniejszej umowy nie są 

wiążące dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawcy do 

sporządzenia oferty. Rzeczywiste ilości towaru, przy uwzględnieniu § 1 pkt 3-5 umowy, 

mogą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia  całości przedmiotu 

zamówienia (max do 15%), a więc możliwe jest zamówienie przez Zamawiającego większych 

lub mniejszych ilości towaru aniżeli ilości podane w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wartość dokonanych 

przesunięć nie może przekroczyć 15 % ceny oferty. 

5. W czasie obowiązywania umowy, całościowe wynagrodzenie Wykonawcy nie może 

przekroczyć 14000euro, liczonych zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa w art. 35 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany wyszczególnionego w załączniku do umowy 

asortymentu na inny, typowy towar. Wartość powyższej zamiany, nie powinna  przekroczyć 

15% ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza. 

 

§ 2 



SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa towaru zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy, będzie realizowana sukcesywnie 

(partiami), zgodnie z miesięcznym zapotrzebowaniem składanym faksem lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej czy też osobiście, w czasie nie dłuższym niż  5 dni 

roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.  

2. Miejscem dostawy jest: Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, 

pok. nr 306. 

3. Środki higieny i czystości oraz drobny sprzętu gospodarczy w momencie odbioru przez 

zamawiającego winny być  w oryginalnym opakowaniu i oznaczone etykietami/opisami 

umożliwiającymi ich identyfikację. 

 

§ 3 

ODBIÓR MATERIAŁÓW  

1. Poszczególne partie towaru odbierane są  i sprawdzane pod względem  ilościowym, na 

podstawie przedłożonej faktury VAT lub innego dokumentu wystawionego przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający po odbiorze dokona weryfikacji jakościowej  towaru i w ciągu 7 dni od daty 

odbioru może zawiadomić Wykonawcę o ich wadliwości. W razie stwierdzonych wad 

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru na towar wolny od wad. Nie zgłoszenie w 

w/w terminie żadnych uwag uważane jest, iż materiały są wolne od wad. 

3. Suma wartości zrealizowanych dostaw partii towaru nie może przekroczyć ogólnej wartości 

określonej w wybranej ofercie. 

 

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje środki higieniczne i środki czystości według 

zestawienia stanowiącego załącznik do umowy (Wykaz wycenionych towarów). 

2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ….....................zł  brutto, (słownie:...........................................................................) 

w tym należny podatek VAT …........ % wynosi ………. (słownie:………………………………) 

3. Strony ustalają że, za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ustalone na podstawie cen jednostkowych brutto podanych w załączniku do umowy i ilości 

pobranego asortymentu towaru zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 45/MDK/2012 

Zamawiającego i ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą Zał. Nr 2 niniejszej umowy. 

   4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym 

zrealizowanym prawidłowo zamówieniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, 

na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 

    5. Zapłata, w formie polecenia przelewu, za daną partię towaru nastąpi na postawie prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty przedstawienia faktury VAT, na numer 

rachunku bankowego Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

6. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi przyjęty przez Zamawiającego protokół odbioru. 

7. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku zwłoki w dostawie partii towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 

umownej w wysokości 5% wartości partii  za każdy dzień opóźnienia. 



2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które on 

odpowiada, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto 

umowy niezrealizowanej w całości lub w części. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu strat poniesionych w  

związku z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem umowy. 

 

§ 6 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, z 

zachowaniem uprawnień przewidzianych w § 5, w następujących okolicznościach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostarczenia partii towaru,  

przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni; 

b) jeżeli Wykonawca po wyznaczeniu przez Zamawiającego dodatkowego terminu nie wykona 

zobowiązania w tym terminie. 

2. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych  umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w 

pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest: 

a) oferta Wykonawcy załącznik nr 1 do umowy 

b) wyceniony wykaz towarów – załącznik nr 2 do umowy 

 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 


