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ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

 
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro  

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  

 

 

 

postępowanie 

pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury 
w Zakręciu”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM  

 

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

Krasnystaw, dnia 14 sierpnia 2014 r. 



Strona 2 z 8 
 

   
 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej  

Adres do korespondencji: Siennica Nadolna 15D, 22-302 Siennica Nadolna 

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 8:00 do 16:00 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu, 
które zgrupowano w czterech częściach w skład, którego wchodzą: 
 
a) część I:  krzesła – 200 szt. 

b) część II: szafa chłodnicza – 1 szt. 

c) część III: patelnia elektryczna – 1 szt. 

d) część IV: stół kuchenny (w całości ze stali nierdzewnej) – 1 szt. i regał kuchenny  

(w całości ze stali nierdzewnej) – 2 szt. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej. 
3. Szczegółowy opis wymagań stawianym dostarczanym rzeczom zawarto w załączniku nr 3 

do niniejszych IWUZ. 
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych IWUZ. 
5. Termin wykonania zamówienia – do 21 dni od dnia podpisania umowy. 
6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 
7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
III. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, które wykonawcy zobowiązani są 

spełnić by uzyskać zamówienie oraz o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają 
przedłożyć wykonawcy 

 
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza 
stanowi załącznik nr 1 do IWUZ. 

2. Powyższy dokument winien być podpisany przez wykonawcę (osobę uprawniona do 
reprezentowania wykonawcy). 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1. Oferty cenowe oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną  
(z potwierdzeniem w formie pisemnej) następująco: 
a) pisemnie na adres: Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy 

Nadolnej, Siennica Nadolna 15D, 22-302 Siennica Nadolna, 
b) drogą elektroniczną na adres: gck@poczta.internetdsl.pl . 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania jest: Pani Dorota Rybczyńska i Pan Dariusz Harmas  
- tel. 82 577 06 25. 
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3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 
udzielenia zamówienia. 

V. Miejsce i termin składania i odczytania ofert 
 

1. Ofertę cenową w terminie do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 13:00 należy złożyć w: 

a) siedzibie Zamawiającego: Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s 
w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15D, 22-302 Siennica Nadolna, 

b) lub we wskazanym wyżej terminie przesłać pocztą elektroniczną na adres 
gck@poczta.internetdsl.pl (potwierdzoną następnie w formie pisemnej). 

2. Zamawiający dokona publicznego odczytania ofert cenowych w dniu 21 sierpnia 
2014 r. o godz. 13:15 w swojej siedzibie (adres jak wyżej). 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę brutto za 
dostawę przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po 
przecinku oraz słownie. 

3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
w tym koszt dostawy do Wiejskiego Domu Kultury w Zakęciu wraz z przeniesieniem 
zamawianych rzeczy do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela 
zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które wykonawcy mogą złożyć oferty. Tak, 
więc wykonawca może złożyć ofertę np. dla jednej części jak i dla czterech części 
zamówienia jednocześnie. 

 
VII. Kryteria oceny ofert  

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: CENA – 100% 
dla każdej z części zamówienia odrębnie. 

VIII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 do IWUZ), określającej warunki 
wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta 
i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej 
(odwołanie, skarga), które określone są w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp 
- art. 4 pkt 8. 

 

IX. Zał ączniki do IWUZ 
 

1. Formularz cenowo – ofertowy 
2. Projekt umowy 
3. Opis wymagań stawianym dostarczanym rzeczom 
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Załącznik nr 1 do IWUZ 
……………………………….. 
(Pieczęć adresowa wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  

postępowanie pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu”  

 
1. Nazwa i adres Wykonawcy  
…………………………………………………………………………………………………

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

tel._________________ fax _________________ e-mail:____________________________ 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Istotnymi Warunkami Udzielenia 
Zamówienia za:  

Część 
zamówienia 

Nazwa Wartość netto 

I * 
Krzesła – 200 szt. (w kolumnie „Wartość netto” proszę podać 
kwotę za dostawę 200 sztuk krzeseł)  

 

II *  Szafa chłodnicza – 1 szt.  

III *  Patelnia elektryczna – 1 szt.  

IV *  

Stół kuchenny – 1 szt.  

Regał kuchenny – 2 szt. (w kolumnie „Wartość netto” proszę 
podać kwotę za dostawę 2 sztuk regałów) 

 

A Razem netto (suma dla części, na którą składana jest oferta):  

B Kwota podatku VAT (liczona od sumy z wiersza A):  

C Razem brutto (wiersz A+B):  

* - niepotrzebne skreślić 
 

Kwota oferty słownie brutto (z wiersza C tabeli):  ...................................... .................zł. 

 

3. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty przedmiotu zamówienia w tym wszystkie podatki 
i opłaty niezbędne do wykonywania zamówienia. 

 
 
 
 
 ………………………………….. 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do IWUZ 

Projekt  
U M O W A   Nr  GCK….. 

 
  

zawarta w dniu ......................... 2014 r. w Siennicy Nadolnej pomiędzy: Gminnym Centrum 
Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15D, 22-302 
Siennica Nadolna, posiadającym REGON 110104160, NIP: 564-11-99-386 zwanym 
„Zamawiaj ącym”  reprezentowanym przez: 
 
Panią Dorotę Rybczyńską  - Dyrektora 
 
a 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
....................................................................................................................................................... 
zwanym dalej ”Wykonawcą ” o następującej treści: 

 
§1 

1. Niniejsza umowa dotyczy realizacji zakresu rzeczowego operacji pn. „Zakup wyposażenia 
do Wiejskiego Domu Kultury w Zakręciu” współfinansowanej ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

2. Umowa obejmuje dostawę rzeczy odnoszących się do części …. przedmiotu zamówienia 
tj.: ……… 

 
§2 

1. Ostateczny termin dostawy ustala się do dnia …..... 2014 r. 
2. Miejscem dostawy zamawianych rzeczy jest Wiejski Dom Kultury w msc. Zakręcie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dostawę własnym transportem i na własny 

koszt wraz z przeniesieniem zamawianych rzeczy do pomieszczeń wskazanych przez 
przedstawiciela zamawiającego. 

 
§3 

Za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości: 

 
a) w kwocie netto: …............. zł, słownie: …................ złotych, 

 
b) w kwocie brutto: ….....  zł, słownie: ….................... złotych, 

 
c) w tym podatek VAT w wysokości …......%  tj. w kwocie …..... zł, słownie: …...... 
złotych. 

 
§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej i terminowej dostawy przedmiotu umowy 
z zachowaniem obowiązujących norm jakościowych dostarczanych rzeczy. 

2. Wszystkie dostarczane rzeczy winny być fabrycznie nowe i nieużywane. 
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§5 
1. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy. 
2. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi za wady ukryte na dostarczone rzeczy na 

okres 12 miesięcy. Bieg terminów dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu bez wad i podpisania protokołu 
odbioru dostarczanych rzeczy przez przedstawiciela zamawiającego potwierdzającego 
przyjęcie przedmiotu dostaw bez zastrzeżeń. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia o wadach do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

 
§6 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy 
nastąpi po jego dostawie i odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i po doręczeniu 
faktury przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej przedłożenia, nie wcześniej jednak 
niż po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

 
§7 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na dostawę 
wyposażenia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich 
usunięcia stwierdzonego w formie protokołu, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  
10 % wynagrodzenia umownego. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 to wynagrodzenie brutto (łącznie 
z podatkiem VAT) należne Wykonawcy za całość przedmiotu umowy. 

 
§8 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§9 

Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy winno wystąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w następujących przypadkach. 
a) Wykonawca opóźnia się o 10 dni z realizacją przedmiotu umowy. 
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b) Wykonawca w terminie 5 dni od daty dostawy nie dokonał wymiany rzeczy 
wadliwych na wolne od wad. 

c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego 
o wadach rzeczy stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, nie usunął wad 
fizycznych rzeczy lub nie dostarczył rzeczy wolnych od wad. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostawy. 

 
§ 10 

Spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają 
pod rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 12 
Umowa sporządzona została w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY :                                           WYKONAWCA : 


