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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, którego 

przedmiotem jest: 

dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem  

 

 

numer referencyjny: ZP-11/PN/2018 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Piotr Zaczkowski 
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Katowice, czerwiec 2018 
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Rozdział I Postanowienia ogólne  
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice  
wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice 
pod nr RIK/K-ce/KMO-IK/16/16 
tel.: + 48 32 609 03 11 
godziny pracy: 08:00 – 16:00  
adres strony internetowej: www.miasto-ogrodow.eu  
e-mail:  zamowienia@miasto-ogrodow.eu  
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem 
zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 
 

3. Informacje dotyczące postępowania  

1) Nazwa zamówienia: dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem. 

2) Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego:  ZP-11/PN/2018. 

3) Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.  

4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

8) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: 

Część 1 – torby,  

Część 2 – poszewki, 

Część 3 – mini obiektywy, 

Część 4 – krówki reklamowe, 

Część 5 – plecaki.  

Jeżeli w niniejszej SIWZ nie zostało wskazane, której części zapis dotyczy, należy go stosować do 
wszystkich części postępowania.  

9) W ramach złożonej oferty musi zostać zaoferowany i wyceniony pełny zakres usług w zakresie 
podanym przez Zamawiającego.   

10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

 
Rozdział II Przedmiot zamówienia, termin realizacji oraz pozostałe warunki zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia.  

mailto:zamowienia@miasto-ogrodow.eu
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1) Rodzaj zamówienia: dostawa.  

2) CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe. 

3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby 
Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2  
do SIWZ. 

 
2. Miejsce realizacji usługi: 

Siedziba Zamawiającego, tj. Katowice, plac Sejmu Śląskiego 2.   
 

3. Termin realizacji zamówienia.  
Przedmiotowe zamówienie będzie zrealizowane maksymalnie do 14 dni od przesłania zamówienia, 
jednak nie później niż do 31.08.2018 r.   
 

4. Warunki realizacji zamówienia, warunki płatności:  
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

5. Podwykonawcy.  
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie  
z treścią pkt 6 formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie 
wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie,  
że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.  

 

Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia  
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu.  

2. Warunki udziału w postępowaniu.  
Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu. 

3. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, 
który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 
1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia). 

2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  Zamawiający 
nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16– 20 ustawy 
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). 
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.  
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika  

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie 
wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w ppkt 4) powinno 
zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5. Zamawiający na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym 
postępowaniu oceni, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 
mowa w pkt 3. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków zgodnie  
z formułą: spełnia/nie spełnia. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymaganych  
w postępowaniu znajduje się w rozdziale IV SIWZ.  
 
 

Rozdział IV Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu  
 

1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. 

1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).  

2) Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku 
do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia  
w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp. 

3) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.  

a) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, 
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.  

b) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

2. Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania składane wraz z ofertą. 
Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy 
pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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Powyższa procedura dotyczy również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw. W zakresie formy 
uzupełnianych dokumentów, postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio.  

4. Forma dokumentów.  

1) oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale;  

2) dokumenty inne niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;  

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą;  

4) Zamawiający wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski.  

5) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału, zastosowanie znajdą 
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 

Rozdział V Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Rozdział VI Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na  
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Odmowa wyrażenia 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. Tryb udzielania wyjaśnień do treści SIWZ 

 
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz  
z 2016 r. poz. 147 i 615). 
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2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Dane kontaktowe w ramach przedmiotowego postępowania: 

e-mail: zamowienia@miasto-ogrodow.eu.  

4. Przy przesyłaniu informacji na powyższe dane kontaktowe, należy zawsze powoływać się na numer 
niniejszego postępowania (ZP-11/PN/2018). 

5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie lub drogą 
elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień do treści SIWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 

 
Rozdział VIII Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdej z części niniejszego postępowania.  

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie  
z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią formularza oferty, stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

4. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być 
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie  
z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, 
uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.  

5. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej 
podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny 
opatrzony pieczęcią imienną).  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – 
winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).  

7. Opis sposobu obliczenia ceny.  

Cena oferty jest sumą kwot wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia  
i winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ, a w szczególności: koszt 
materiałów promocyjnych, nadrukowania loga zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, ich 
dostarczenia oraz podatki, opłaty i wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk 
Wykonawcy oraz podatek VAT.  

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o zapłatę za jakiekolwiek 
dodatkowe koszty poniesione w związku z realizacją usługi.  
1) Cenę oferty należy obliczyć poprzez przemożenie cen jednostkowych przez zamawianą ilość 

materiałów reklamowych podaną w opisie przedmiotu zamówienia.  

mailto:zamowienia@miasto-ogrodow.eu
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2) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w formularzu oferty i ilości dostarczonych materiałów.  

3) Zamawiający może nie wykorzystać pełnej ilości materiałów wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia, jednak ilość nie zamówionych materiałów nie może stanowić więcej niż 20% ilości 
podanej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 
tytułu.  

4) Cena winna zawierać wszelkie upusty proponowane przez Wykonawcę.  
5) Cena winna być wyrażona w złotych polskich; w złotych polskich będą również prowadzone 

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie 
wykonane usługi i zaoferowane ceny jednostkowe. 

6) Cena oferty brutto powinna być podana liczbowo i słownie.  
7) Wszystkie wartości określone w formularzu oferty powinny być podane z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj. „5” i więcej na 
trzecim miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, poniżej „5” zaokrąglenie w dół.  

8) Cena winna uwzględniać podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami; 
ocenie będzie podlegała cena oferty częściowej brutto. 

9) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego 
zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – 
zaokrąglenie w dół. 

10) Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zwiększeniu i nie będą podlegała waloryzacji  
w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych we wzorze umowy. 

9. Rażąco niska cena.  

1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;  

2) w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen - 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa  
w ppkt 1), chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,  
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ppkt 1);  

3) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.  
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10. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta  
w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie jej 
stron.  

11. Z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Pzp, wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty 
oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.  

12. Tajemnica przedsiębiorstwa.  

1) jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą 
przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich lokalizacji 
w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę 
przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – 
dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”;  

2) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  
w celu zachowania ich poufności;  

3) sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym 
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje 
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. 
Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje odczytane na otwarciu 
ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp;  

4) Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności zastrzeżenia informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz  
z ofertą uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia.  

13. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki muszą 
zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą podaną w pkt 4.  

14. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i opisanej:  
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR ZP-11/PN/2018 

Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem 
oferta w zakresie części nr ………….. 

Nie otwierać przed dniem 09.07.2018 r., godz. 12:15 

 
 
 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje niewłaściwego oznakowania 
oferty.  
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Rozdział IX Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Składanie ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, Sekretariat, pok. nr 403, IV piętro,  
w terminie do 09.07.2018 r. do godz. 12:00 i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 
VIII pkt 15 SIWZ.  

2. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko  
i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.  

3. W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający zwróci ofertę Wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zmiana i wycofanie oferty. 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub o wycofaniu oferty musi zostać doręczone 
Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
ofert. Zarówno zmiana oferty jak i jej wycofanie musi zostać złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty tzn. w odpowiednio opisanej kopercie (paczce) wraz  
z dopiskiem odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN OFERTY” kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„ZMIANA OFERTY nr .....”. „Każda ze zmian oferty zostanie otwarta w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie otwarcia ofert, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany. Zamawiający po stwierdzeniu poprawności procedury przeprowadzenia zmian, dołączy 
je do oferty Wykonawcy, który takich zmian dokonał. Zarówno czynności zmiany oferty jak i jej 
wycofania może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem o wycofaniu lub o zmianie oferty Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć stosowny dokument rejestrowy, z którego wynikać będzie upoważnienie osoby 
składającej oświadczenie o wycofaniu lub o zmianie oferty do reprezentowania Wykonawcy. 
Jeżeli oświadczenie składa pełnomocnik, wymagane będzie również złożenie prawidłowo 
sporządzonego pełnomocnictwa.  

2) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 
5. Otwarcie ofert:  

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, plac 
Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, Sekretariat, pok. nr 403, IV piętro; 

2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia;  

3) podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  
w ofertach.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie na której została zamieszczona SIWZ 
informacje dotyczące:  

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

2. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
Rozdział X Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w kryteriach:  
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Opis kryterium Waga Punkty 

Cena 60% 60 

Termin realizacji zamówienia 40% 40 

 
2. Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:  

 
Cena brutto oferty (w złotych) oceniania będzie w następujący sposób:  

 
najniższa cena występująca w ofertach  

X punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 100 
       cena wskazana w rozpatrywanej ofercie 

 
Otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 60 %.  
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium: 60. 
 
Termin realizacji zamówienia oceniany będzie w następujący sposób:  
 

najkrótszy termin występujący w ofertach  
X punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 100 

       termin wskazany w rozpatrywanej ofercie 

 
Termin należy podać w pełnych dniach, przy czym maksymalny termin realizacji zamówienia 
wynosi 14 dni.  
Otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 40 %.  
Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium: 40. 
 

3. Ocena końcowa ofert wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych we wskazanych 
wyżej kryteriach. 

4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

5. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100. 
 

 
Rozdział XI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.  

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, 
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje 
pełnomocnik a z dokumentów załączonych do oferty nie wynika, iż pełnomocnik/y posiada/ją 
uprawnienie do podpisania umowy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie;  

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. 
4. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom składającym wspólną ofertę, Zamawiający 
przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Umowa taka winna określać co najmniej strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres 
prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
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zamówienia oraz oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia). 

4. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg 
warunków podanych we wzorze umowy załączonej do niniejszej SIWZ i stanowiącej jej integralną 
część (Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy - zgodnie z art. 144 ust. 1 
ustawy Pzp, za zgodą obu Stron. Charakter i zakres dotyczący okoliczności których zmiany mogą 
dotyczyć, z uwzględnieniem podawanych warunków wprowadzenia danej zmiany zostały określone 
we wzorze umowy. 

 
Rozdział XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

 
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4. W niniejszym postepowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  
2) wykluczenia odwołującego z postepowania,  
3) odrzucenia oferty odwołującego,  
4) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.  

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  



 ZP-11/PN/2018 
Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem  

12 

11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności.  

13. Na czynności, o których mowa w pkt 12 powyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

14. Postanowienia rozdziału VII pkt 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.  

 

Rozdział XIII Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad.  

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Katowice 
Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Kontakt z administratorem danych 
osobowych możliwy jest w formie:  

1) pisemnej na adres: plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,  
2) elektronicznej na adres e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu;  

2. Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Może się Pan/Pani kontaktować  
z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:  

1) pisemnie na adres: plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,  
2) elektronicznie na adres e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu. 

3. Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
nr ZP-10/PN/2018 o nazwie „Usługa druku materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby 
Zamawiającego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

5. Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”; 

6. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy;  

7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.  
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1) posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego 
załączników;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

2) nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

8. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.  
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany  

do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 
pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, 
podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy  
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 
13 ust. 4 RODO).  

2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa  
w art. 14 ust. 5 RODO.  

3) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia  
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 
RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
 
Rozdział XIV Spis załączników do SIWZ  

 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,  

2. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3,  

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4. 

 

 
 



 ZP-11/PN/2018 
Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem  

14 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
Zamawiający:  
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice 

 

 
 

OFERTA 
 

Wykonawca:  

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

ulica: ..................................................................................... kod i miejscowość:................................................... 

województwo: ............................................ NIP:.................................. REGON:...................................................... 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej): …………………………………………………………………………. 

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

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: .................................................................................. 

nr telefonu: ..................................... e-mail: ………………………………………….…………………………………………………………… 
 

 
Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu nr ZP-11/PN/2018 prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w ramach zadania p.n.: 

„Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem” 
 
 
składam/y następującą ofertę: 

 

oferta w zakresie części nr 1: torby  

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
………………………………………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………………………….. 

 
Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następujących cen jednostkowych:  

 

Lp. Przedmiot Ilość  
Cena jednostkowa 

 (za 1 szt. brutto) 

1 Torby  200  
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Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie  
z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie 
się również stawkę taryfową. 
 

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
tj. materiały reklamowe, nadruk oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ……………. dni (kryterium oceny 
ofert). Należy podać ilość w dni w pełnych dniach, maksymalnie do 14 dni.  

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile 
są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………………………..…………………. 

7. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, w pełni akceptuje jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić wszystkie wymagania 
Zamawiającego wymienione w SIWZ. 

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?  

TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić). 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
(uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)…………………………………………………………………………………………. 

11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

12. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

13. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 
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nazwa i numer dokumentu      nr strony 

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

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

  

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 
 

oferta w zakresie części nr 2: poszewki  

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
………………………………………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………………………….. 

 
Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następującej ceny jednostkowej:  

 

Lp. Przedmiot Ilość  
Cena jednostkowa 

 (za 1 szt. brutto) 

1 Poszewka 100  

 
Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie 
z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie 
się również stawkę taryfową. 
 

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
tj. materiały reklamowe, nadruk oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ……………. dni (kryterium oceny 
ofert). Należy podać ilość w dni w pełnych dniach, maksymalnie do 14 dni.  

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile 
są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………………………..…………………. 

7. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, w pełni akceptuje jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić wszystkie wymagania 
Zamawiającego wymienione w SIWZ. 

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?  

TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić). 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 
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Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
(uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)…………………………………………………………………………………………. 

11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

12. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

13. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

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

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

  

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 

oferta w zakresie części nr 3: mini obiektywy 

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
………………………………………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………………………….. 

 
Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następujących cen jednostkowych:  

 

Lp. Przedmiot Ilość  
Cena jednostkowa 

 (za 1 zestaw brutto) 

1  Mini obiektywy – zestaw 100 zestawów  
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Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie  
z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie 
się również stawkę taryfową. 
 

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
tj. materiały reklamowe, nadruk oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ……………. dni (kryterium oceny 
ofert). Należy podać ilość w dni w pełnych dniach, maksymalnie do 14 dni.  

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile 
są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………………………..…………………. 

7. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, w pełni akceptuje jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić wszystkie wymagania 
Zamawiającego wymienione w SIWZ. 

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?  

TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić). 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
(uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)…………………………………………………………………………………………. 

11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

12. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

13. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 
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nazwa i numer dokumentu      nr strony 

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

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

  

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 
 

oferta w zakresie części nr 4: krówki reklamowe  

 
1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 
 

………………………………………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………………………….. 
 
Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następujących cen jednostkowych:  

 

Lp. Przedmiot Ilość  

Cena jednostkowa 

 (za 1 opakowanie 

zbiorcze 5 kg brutto) 

1 
Krówki reklamowe – w opakowaniach 

zbiorczych po 5 kg  
200 kg 

 

 
Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie  
z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie 
się również stawkę taryfową. 
 

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
tj. materiały reklamowe, nadruk oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ……………. dni (kryterium oceny 
ofert). Należy podać ilość w dni w pełnych dniach, maksymalnie do 14 dni.  

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile 
są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………………………..…………………. 

7. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, w pełni akceptuje jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić wszystkie wymagania 
Zamawiającego wymienione w SIWZ. 

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?  

TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić). 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
(uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)…………………………………………………………………………………………. 

11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

12. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

13. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

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

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

  

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 
 

oferta w zakresie części nr 5: plecaki  

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
………………………………………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………………………….. 

 
Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następujących cen jednostkowych:  

 

Lp. Przedmiot Ilość  
Cena jednostkowa 

 (za 1 szt. brutto) 

1 Plecaki    500  
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Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014  r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie  
z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie 
się również stawkę taryfową. 
 

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  
tj. materiały reklamowe, nadruk oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ……………. dni (kryterium oceny 
ofert). Należy podać ilość w dni w pełnych dniach, maksymalnie do 14 dni.  

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile 
są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………………………..…………………. 

7. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w SIWZ i niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, w pełni akceptuje jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić wszystkie wymagania 
Zamawiającego wymienione w SIWZ. 

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?  

TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić). 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
(uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)…………………………………………………………………………………………. 

11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

12. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
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13. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

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

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

  

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W zakresie części nr 1: torby 

tkanina: elanobawełna czarna 240g/m2, 

wymiary torby: 50cm (wysokość), 45cm (szerokość), 

zakład dolny 3 cm, 

długość uszu po uszyciu 70 cm, szerokie 2 cm, stebnowane obustronnie, 

zamek czarny 45cm, 

kieszonka: 20x25cm wszyta wewnątrz torby, na środku, pod zamek, 

istotne: szwy szyte 5 nitkowym overlokiem, 

nadruk srebrny metaliczny jednostronny, wg przesłanego przez zamawiającego logotypu na całej 

powierzchni torby, 

200 sztuk, 

pruf/ przed realizacją zamówienia. 

 

W zakresie części nr 2: poszewki 

tkanina: elanobawełna czarna 240g/m2, 

wymiary: 40x40 cm, 

zamek czarny 40 cm, wszyty na dole poszewki, 

istotne : szwy szyte 5 nitkowym overlokiem, 

nadruk srebrny metaliczny jednostronny, wg przesłanego przez zamawiającego logotypu na całej 

powierzchni poduszki 

100 sztuk 

pruf/ przed realizacją zamówienia 

 

W zakresie części nr 3: mini obiektywy – zestaw  

Zestaw składa się z trzech obiektywów: 

 Fish Eye (180°), dający efekt "rybiego oka", 
 Makro, służący do fotografowania małych obiektów z bardzo dużym przybliżeniem, 
 Wide-angle, z szerokim kątem widzenia (0,67x), do robienia zdjęć panoramicznych.  

W zestawie powinien być klips mocujący i etui na obiektywy oraz instrukcja obsługi w języku polskim. 

Zestaw powinien być uniwersalny - pasujący do wszystkich modeli smartfonów i nie powinien 
wymagać żadnych specjalnych ustawień aparatu w telefonie. 
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Gwarancja: minimum rok od daty otrzymania zestawu. 

100 sztuk 

Zdjęcia poglądowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zakresie części nr 4 : krówki reklamowe  

Krówki o smaku mlecznym, z nadrukiem na etykiecie. 
Realizacja zamówienia powinna zawierać: 
- wydruk etykiet: panton (srebrny błyszczący) na czarnym tle, wymiary etykiety: 76 x 76 mm, 
- zapakowanie, 
- dostarczenie cukierków do KMO. 
Zamówienie: 200 kg, w opakowaniach zbiorczych po 5 kg. 
Projekt etykiety przygotuje i dostarczy KMO. 
Prosimy o próbną partię produktu. 

 

W zakresie części nr 5: plecaki 

wymiary worka-placaka: 

- 500mm x 370mm x 6mm (około)  

materiał: 

- drelich, czarny, gramatura 240-280g  

- sznurki: białe 

nadruk: 

- wymiary pola zadruku: A3 (około 420x297mm) 

- nadruk holograficzny (wielokolorowy/lustrzany) 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe:   
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

UMOWA (wzór) 
w zakresie części ………..1 

 
zawarta w Katowicach w dniu ………………….… pomiędzy: 

Katowice Miasto Ogrodów  - Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 

40 - 032 Katowice, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu 

Miasta Katowice pod nr RIK/K-ce/KMO-IK/16/16, numer REGON: 363634404, numer NIP: 954-27-62-

461,  

którą reprezentuje:  

Piotr Zaczkowski- Dyrektor  

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: ZP-11/PN/2018, pn.: 
„Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem” zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej ustawą Pzp. 
 
 

§1 
Przedmiot umowy  

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązuje się do świadczenia usług p.n.: Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem, tj.: 
………………..2 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: 
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie,  
2) ofertą Wykonawcy, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 

SIWZ),  
3) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i zwyczajów.  

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.  

albo3 

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów …………………………………. 
w zakresie: ………………………………………………………………  

                                                           
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
3 Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem podwykonawcy. 



 ZP-11/PN/2018 
Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem  

26 

4. Za działania lub zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub 
zaniechanie.  

5. Zmiana sposobu realizacji umowy związana z udziałem podwykonawców, nastąpić może zgodnie 
z zasadami, o których mowa w §9 ust. 2 pkt. 1 i 2).  

6. Szczegółowy opis zamawianych materiałów zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 2 do SIWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa właściwych ze względu na przedmiot umowy,  
a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy. 
 

§2 

Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do  …………….4 dni od 
przesłania zamówienia przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.08.2018 r.    

 
§3 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:  
1) p. ....................; tel. ...........; email:………………….  
2) p. ....................; tel. ...........; email:………………….  

2. Wykonawca upoważnia p. ................... do kontaktów z Zamawiającym w celu realizacji umowy; 
tel.: ......................; email:…………………………………………  

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 
dokonującej zmiany.  

 
§4 

Realizacja umowy 

1. Umowa realizowana będzie na podstawie zamówienia wystawionego przez Zamawiającego 
określającego ilość zamawianych materiałów. Wraz z zamówieniem zostaną przekazane znaki 
graficzne, które Wykonawca zobowiązany będzie nadrukować na zamawianych materiałach.  

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej osoby 
wskazanej w §3 ust. 2.  

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy zamawiane 
materiały do siedziby Zamawiającego, tj. plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,  
po wcześniejszym powiadomieniu osoby wskazanej w §3 ust. 1. 

4. Wykonawca, po otrzymaniu zamówienia, nie później niż w terminie do 10.08.2018 r.5 przedstawi 
Zamawiającemu próbny, bezpłatny jeden egzemplarz materiału z nadrukiem, celem jego 
akceptacji. Zamawiający dokona jego akceptacji w terminie do 2 dni roboczych. Brak akceptacji 
Zamawiającego oznacz konieczność dostarczenia kolejnego materiału. Trzykrotne dostarczenie 
materiału nieodpowiadającego wymaganiom Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary 
umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 2).  

                                                           
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
5 Dotyczy części 1-4. 
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5. Akceptacja Zamawiającego przedstawionego próbnego materiału promocyjnego oznacza 
możliwość przystąpienia do realizacji zamówienia.  

6. Termin wskazany w §2 uwzględnia procedurę, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

7. Po dostarczeniu przez Wykonawcę zamówionych materiałów Zamawiającemu przysługuje prawo 
oceny ich jakości w odniesieniu do dostarczonej i zaakceptowanej wcześniej próbki.  
W przypadku stwierdzenia odstępstw będą one traktowane jako wady przedmiotu zamówienia  
i Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo do odmowy przyjęcia materiałów lub 
żądania poprawienia ich jakości. Powyższe uprawnienie nie uchybia możliwości naliczenia przez 
Zamawiającego kary umownej zgodnie z §6 ust. 1 pkt 4). 

 
 

§5 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy nie 
przekroczy kwoty: …………………………………………………… zł, słownie: ………………………………………… 

2. Cena jednostkowa brutto materiału6 / opakowania zbiorczego 5 kg7 wynosi: 
……………………………………  zł, słownie: ………………. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości materiałów wskazanej  
w opisie przedmiotu zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem że ilość nie zamówionych 
materiałów nie może stanowić więcej niż 20% ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilość 
faktycznie zamówionych materiałów.  

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następować będzie przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.  

6. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki  
w płatności.  

 

§6 
Kary umowne 

1. Bez względu na to czy Zamawiający doznał szkody, w przypadku niewykonania lub 
niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu karę 
umowną:  
1) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym  

w szczególności określonych w § 8 ust. 1– w wysokości 2 % wartości umowy, 
2) z tytułu trzykrotnego dostarczenia próbnego materiału celem jego akceptacji przez 

Zamawiającego – w wysokości 2% wartości umowy, 
3) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu zamawianych materiałów – w wysokości 200 zł za każdy 

dzień opóźnienia,  
4) z tytułu dostarczenia materiału z wadą bądź niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

bądź niezgodnego z zaakceptowanym przez Zamawiającego materiałem próbnym –  
w wysokości 25% wartości materiału.  

                                                           
6 W zakresie części 1-3 oraz 5. 
7 W zakresie części 4. 
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2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.  

5. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.  

6. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według 
uznania Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty 
jej wystawienia.  

 
§7 

Rozwiązanie umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej 
umowy Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa 
i roszczenia przeciwko Wykonawcy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych okoliczności: 
1) realizacja umowy następuje niezgodnie z zapisami umowy, dokumentacją przetargową oraz 

ofertą złożoną w postępowaniu, oraz  
2) W sytuacji rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,  

w szczególności w przypadku, gdy:  
a. Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty, tzn. trzykrotne 

dostarczenie materiału z wadą,  
b. wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiająca 

doznał szkody w większym rozmiarze, lub kolejny raz doznał szkody bez względu na jej 
rozmiar.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej.  
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§8 
Dane osobowe 

1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 
objętym niniejszą umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922), które przetwarza 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ww. 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 
r., nr 100, poz. 1024).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji 
umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia  
za czynności związane z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności,  
w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w §3 ust. 1, na podstawie umowy o pracę.  

5. Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.: pisemne zestawienia 
wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, listę 
osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4, zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę oraz kopie aktualnych umów o pracę.  

6. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.  

7. Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone 
do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały 
one przekazane.  

8. Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez 
Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki  
i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz 
rozporządzenia.  

9. Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych 
osobowych innym podmiotom.  

10. Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały  
w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych 
osobowych.  

§9 
Zmiany umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod 
rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie 
Strony.  
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2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może 
wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:  
1) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,  

na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych 
podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości 
niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji 
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez 
Wykonawcę.  

2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 2;  
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

na realizację umowy.  
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, 
przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień oraz zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….………………………………………………………………….…………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-11/PN/2018, pn.: Dostawa 

materiałów promocyjnych z nadrukiem, prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję 

Kultury im. Krystyny Bochenek, oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

Self – cleaning (jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………. ustawy Pzp*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 
   (podpis) 
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B. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:8 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………….………………………* nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

                                                           
8 Wypełnić, jeśli dotyczy – tzn. jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 


