
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZS/7.1/2017 
z dnia 26.06.2017 r. 

 
Dotyczy: dostawy profesjonalnego stołu warsztatowego z drewnianym blatem roboczym w ramach 
projektu „Zielone Światło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji  
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”                   
ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok 
 
Osoba do kontaktu:  
Bożena Wasilewska (Kierownik Projektu),tel. 602 352175 
e-mail: marzdlainnych@gmail.com 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny stół z drewnianym blatem roboczym w ilości 4 sztuk. Stół 
powinien być na stabilnych nogach zapewniając bardzo dobrą stabilność stołu, która pozwala na 
wykonanie nawet najbardziej wymagających prac. 
 
Wspólne parametry:  
Głębokość: 685 mm 
Długość: 1500 mm 
Wysokość: 840 mm 
Wyposażenie: 1 x 3 szufladowy kontener, wykonany z blachy stalowej, szuflady o nośności 40 kg, 
Szuflady powinny być zamykane na centralny zamek.  
Nośność blatu (kg) 500 
Blat stołu: drzewo bukowe 
 

III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do biura projektu „Zielone Światło”, w terminie do 14 dni od 
podpisania umowy.  
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”  
ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok 
Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy. 
 

IV. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 
1. Termin składania ofert: do 30.06.2017 r.   e-mailem na adres: marzdlainnych@gmail.com 
wpisując w tytule wiadomości: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 3/ZS/7.1/2017 z dnia 26.06.2017 r. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Oferta powinna uwzględniać łączną cenę dostawy pod wskazany w zapytaniu ofertowym adres. 
2. Podstawę do rozliczenia dostawy sprzętu i wystawienia faktury VAT z co najmniej 7-dniowym 

terminem płatności w formie przelewu. 
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 
5. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą 

ofertę i spełnił wymagania zapytania ofertowego, ale przedstawili w ofercie cenę jednostkową 
brutto wyższą niż kwota, jaka została zaplanowana w budżecie projektu za wykonanie usługi. 

 



 
 
 

  FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa oferenta:  

Adres oferenta:  

NIP, REGON:  

Telefon:  

E-mail:  

Osoba do kontaktu:  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/ZS/7.1/2017 na dostawę profesjonalnego stołu 
warsztatowego z drewnianym blatem roboczym na potrzeby projektu „Zielone Światło” składam 
następującą ofertę:  
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ILOŚĆ       
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SUMA:   

Słownie:   

Planowany termin realizacji zamówienia:   

 
 
Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym a oferowane przeze    
     mnie produkty są zgodne z określoną w Zapytaniu ofertowym nr 3/ZS/7.1/2017 specyfikacją. 
2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie  
     i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
4. Oświadczam, że żądana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  
     w tym dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
 

 
 
 

 
 
 

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Oferenta 
 
  



 
 

UMOWA NA ZAKUP i DOSTAWĘ PROFESJONALNEGO STOŁU Z DREWNIANYM BLATEM 
ROBOCZEM 

 
zawarta dnia …………. roku w Białymstoku pomiędzy: 
Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”,  

KRS: 0000304238  NIP: 5423078928, z siedzibą w Białymstoku, ul. Rumiankowa 13,  

w imieniu którego działa: ……………………………………………………….. 

………………………………………….. 

NIP: …………………………………. 

w imieniu którego działa:…………………………………………………….………… 

 

zwana dalej Umową,  

 

w wyniku zapytania ofertowego na dostawę profesjonalnego stołu z drewnianym blatem roboczym w ramach 
projektu „Zielone Światło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji wybrana najkorzystniejsza oferta (zastosowano kryterium 
cenowe) i w rezultacie została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu opisanego w zapytaniu ofertowym nr 3/ZS/7.1/2017 

z dnia 26.06.2017 r. 
2. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt 

zgodnie z warunkami oraz postanowieniami zapytania ofertowego i ofertą Wykonawcy.   
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot umowy do  

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”  

ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok w terminie wskazanym w §2 niniejszej umowy. 

 
§2. Termin wykonania zamówienia 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie nie później niż do dnia …………. r. 
2. Datą wykonania Umowy jest data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo-
odbiorczego przedmiotu Umowy. 

§3. Dostawa i odbiór 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko Przedmiot umowy zgodnie  
z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy do dnia wskazanego w §2. 
2. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy 
upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół 
zdawczo-odbiorczy. 
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, 
Zamawiający podpisze protokół odbioru ilościowego dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy zgodnie z Umową i zapytaniem ofertowym. 

§4. Rozliczenie 
1. Z tytułu prawidłowego, zgodnego z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, wykonania Umowy, 
Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości ………………… zł (słownie: ………………..00/100) brutto, 
w tym …………….zł (słownie: ……………………….. 00/100) podatku VAT.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost 
wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich 
warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, 
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego 
wykonania niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po 
podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Przedmiotu 
umowy oraz stosownych, wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.  



 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury z kserokopią 
bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo-jakościowego Przedmiotu umowy oraz dostarczeniu stosownych, 
wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.  
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w 
każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.  
 

§5. Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 
sprzęt. e pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie na warunkach kodeksu cywilnego, okres ten nie dotyczy 
przypadku. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta potwierdzą załączone przez Wykonawcę 
dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje 
realizacji swych uprawnień, tj. z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.  
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbiorczego jakościowo – ilościowego. 
3. W przypadku ujawnionych usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
czynności zmierzających do jej usunięcia następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Zgłoszenie następuje telefonicznie i e-mailem na adres Wykonawcy. 

§6. Kary umowne 
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej: 
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości Umowy określonej w §4 ust. 1 
niniejszej Umowy; za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być 
dokonana dostawa,  
b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 Umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania w wysokości 
przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§7. Zmiany 
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu. 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§8. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
 
……………………………..                                                   …………………………….. 
     Zamawiający                               Wykonawca     

  



 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
Dostawy profesjonalnego stołu warsztatowego z drewnianym blatem roboczym na potrzeby projektu  

 „Zielone Światło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji 
 

z dnia ……………..2017 r.  
 

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, ul. Rumiankowa 13, 15 – 665 Białystok, w 

imieniu którego działa: 

……………………………………………………………………………………………..….…………………………….,  

2. Miejsce dostawy: ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok 

3. Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………………………..……

(zwany dalej „Przekazującym”).  

4. Wykaz dostarczonych do Zamawiającego poszczególnych składników przedmiotu umowy: 

 

Lp. Produkt MODEL ILOŚĆ       
(SZT. ) 

Numer seryjny 

1 
profesjonalny stół warsztatowy z 

drewnianym blatem roboczym 

 
4  

 

Przedmiot zamówienia dostarczono do Odbierającego nowy, kompletny, sprawny technicznie wraz  
z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną zgodną z warunkami określonymi w umowie. Wykonawca 
poprawnie dokonał instalacji i konfiguracji sprzętu.  
 
Strony potwierdzają, że urządzenia po instalacji pracują prawidłowo i Odbierający przyjmuje je do 
eksploatacji bez zastrzeżeń. Realizacja dostawy została wykonana w terminie i z należytą starannością.  
Braków ilościowych ani jakościowych nie stwierdzono.  
 

 
 
 
 
......................................                                                                                    ...........................................             
         Przekazujący                                                                                                           Odbierający  
 
 

 


