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IM.2600.47.2020 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier 
i zabawek stanowiących wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości 
Gogolin, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII 
Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
 
I ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.powiatkrapkowicki.pl 

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Współpracy 
tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 
1. Siedziba Zamawiającego: tablica ogłoszeń 
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 
3. Strona: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl 

III TRYB ZAMÓWIENIA: 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 
2020 (RPO WO). 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. 

KOD CPV: 39.20.00.00-4  Wyposażenie domowe 
 
Część I – bielizna pościelowa i ręczniki 

39.51.20.00-4 – bielizna pościelowa  
39.51.41.00-9 – ręczniki 
39511100-8 – koce 

Część II – gry i zabawki 
37524200-9 - gry planszowe 
37500000-3 - gry i zabawki 
37441600-7 – trampoliny 
37524100-8 - gry edukacyjne 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier 
i zabawek stanowiących wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Gogolin, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści zaproszenia, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.  

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne 
wymagania jakie wyposażenie musi spełnić, a także wymagane ilości. Wyposażenie powinno być 
wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób estetyczny, trwały 
i zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację. 

Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia równoważnego do wymienionego w opisie przedmiotu 
zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych 
nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Ilekroć w treści zaproszenia, w tym w opisie 
przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Przez produkty równoważne dla 
wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt, urządzenie lub wyposażenie 
(produkt) o parametrach i wymaganiach wyszczególnionych i określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga aby Wykonawca opisał 
oferowany produkt oraz złożył stosowne dokumenty zawierające parametry tych materiałów lub 
urządzeń. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający 
rozumie ofertę złożoną na dowolnie wybraną część lub części, obejmującą wszystkie pozycje wybranej 
części. 

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Realizacja umowy obejmuje dostarczenie, zgodnego z warunkami zaproszenia opakowanego 

w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu 
zamówienia do domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin na ul. Lompy 22. 
Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było fabrycznie nowe, wolne od wszelkich 
wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie było przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Dostarczenie wyposażenia oraz wniesienie odbywać się będzie w dniach od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:30 do 15:00. 

4. Odbiór wyposażenia zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 
ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące dostawy oraz odbioru przedmiotu zamówienia 
określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego 
zaproszenia. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją 
usługi do dnia 31 grudnia 2030 r. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego 
uprawniony, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów 
finansowych w związku z realizacją podpisanej na sprzedaż umowy. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 77 40 74 342.  
Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest:  
Pani Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342, lub  
Pan Tomasz Mierzwa – Kierownik Referatu Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej, tel. 77 40 74 337,  
w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.  

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta: 

1) formularz ofertowy - Załącznik Nr 2; 
2) formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3; 
3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 

w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu 
z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 

2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone imienną 
pieczątką. 

3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 
języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 
i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału. 
6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 
więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
wszystkie osoby. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 
parafowane. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  
1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia oraz opisze proponowany produkt 

w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do zaproszenia dla każdej 
części odrębnie. 

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia dla każdej części odrębnie. 
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3. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto 
zamówienia uwzględniającą rabaty i koszty dostawy oraz wyładunku, określoną w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do zaproszenia dla każdej części odrębnie. 

4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszym zaproszeniu. 

5. Cena oferty jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia i składa się z jednostkowych cen ryczałtowych elementów wyposażenia. 
Przez cały okres realizacji zamówienia ceny podane w formularzu asortymentowo - cenowym nie 
będą podlegały zmianom ani korektom. 

6. Cena w poszczególnych pozycjach tabeli – załącznik Nr 3, oraz cena oferty winny być wyrażone 
w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się rozliczania 
w walutach obcych. 

7. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

8. Wykonawca uwzględni w obliczeniu ceny koszt i ryzyko dostarczenia dostaw do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. 

9. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

10. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

IX. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:  
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryterium - cena za realizację zamówienia w części od I i II: 100 % (dla każdej 
części osobno) 

2. Sposób oceny ofert w każdej części:  
aa/ab x 100 = ilość punktów  
gdzie:  
aa – najniższa cena ofertowa  
ab – cena oferty badanej  
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

X OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która w każdej części spełnia wszystkie 
postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną.  

XI. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9 marca 2020 r., do godz. 10.00 

w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 
osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:  
Oferta na dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier i zabawek 

stanowiących wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości 
Gogolin, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” 
CZĘŚĆ Nr ……….. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania.  

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 115.  

XIII. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 

1) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia; 

2) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu 
w dniu sporządniania niniejszego zaproszenia. 

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

XIV. WYKLUCZENIA: 
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy 
którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: 
http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 
oraz na stronie internetowej:  
http.//www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

XVI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 

1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 
umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. 

2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

XVII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 
Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy 
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że:  

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą w Krapkowicach 
przy ul. Kilińskiego 1; 

• Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk 
Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzonego numerem IM.2600.47.2020; 

• Odbiorcami Państwa 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 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  

• Państwa 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; 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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• Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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 Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Posiadają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 
- 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Państwu: 
- 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

_____________________________________ 

*Wyjaśnienie: 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 oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: 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 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 1 
2. Formularz ofertowy - zał. Nr 2 
3. Formularz asortymentowo - cenowy – zał. Nr 3 
4. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 4 
 
Opis przedmiotu zamówienia przygotował: Tomasz Mierzwa 
 
 

Iwona Kręcichwost 
_____________________________________ 
podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 

____________________________ 
podpis zamawiającego 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 

www.mapadotacji.gov.pl 
Projekt  Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej  II edycja, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -
2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

załącznik Nr 1 do zaproszenia 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ Nr 1  

bielizna pościelowa i ręczniki 
 

Lp. Typ Opis wymagań Ilość 

1 Komplet pościeli 

W skład kompletu wchodzi:  
1. kołdra 140x200 cm (+ - 10 cm),  
2. poduszka 80x70 cm (+ - 10 cm),  

Wypełnienie kołdry oraz poduszki: włókno sylikonowe  
Materiał poszycia kołdry i poduszki: 100% bawełna. 

9 kpl 

2 
Komplet poszewek na 

pościel 

W skład kompletu wchodzi:  
1. poszewka na kołdrę 140x200 cm (+ - 10 cm),  
2. poszewka na poduszkę 80x70 cm (+ - 10 cm). 

Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna satynowa. 
Kolor poszewki: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane poszewki muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne poszewki z wzorami geometrycznymi. 

18 kpl 

3 Komplet ręczników  

W skład kompletu (3 szt.) - ręczniki o wymiarach min.: 
1. 1x 30x50 cm (+ - 5 cm).  
2. 1x 50x90 cm (+ - 5 cm).  
3. 1x 70x140cm (+ - 5 cm). 
Materiał: 100% bawełna 
Gramatura 400 – 500 g/m², 
Kolor: beżowy/kremowy jasny 
Dopuszczalne są wzory geometryczne na ręcznikach. 

9 kpl 

4 Prześcieradło 

Prześcieradło z gumką, które pasuje na materac o wymiarach: 
200x160 cm.  
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna satynowa. 
Kolor prześcieradła: szary jasny lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czy wszystkie prześcieradła muszą być w tej samej wybranej 
kolorystyce. 
Dopuszczalne prześcieradła z wzorami geometrycznymi. 

2 szt. 

5 Prześcieradło 

Prześcieradło z gumką, które pasuje na materac o wymiarach: 200x90 
cm.  
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna satynowa. 
Kolor prześcieradła: szary jasny lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czy wszystkie prześcieradła muszą być w tej samej wybranej 
kolorystyce. 
Dopuszczalne prześcieradła z wzorami geometrycznymi. 

14 szt. 

6 
Poduszka bambusowa 

antyalergiczna  

Rozmiar  - min. 40x40 cm 
Materiał wierzch: 52% włókno bambusowe, 48% bawełna; 
wypełnienie 50% włókno bambusowe, 50% poliester 
kolor - biały 

9 szt. 

7 Poszewka na poduszkę 

Rozmiar  - min. 40x40 cm 
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna satynowa. 
Kolor poszewki: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane poszewki muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne poszewki z wzorami geometrycznymi. 

9 szt. 

8 

Koc Wymiary – min. 150x200cm 
Materiał – 60% bawełna, 40% akryl 
Gramatura: min. 450g/m2 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   

8 szt. 
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Przy czym wszystkie oferowane koce muszą być w tej samej wybranej 
kolorystyce. 
Dopuszczalne koce z wzorami geometrycznymi. 

9 

Narzuta na łóżko Dwustronna narzuta na łóżko. 
Wymiary – 120x200 cm (+/-10cm) 
Materiał -  mikrowłókno poliestrowe 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane narzuty muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne narzuty z wzorami geometrycznymi, pikowane. 

5 szt. 

10 

Narzuta na łóżko Dwustronna narzuta na łóżko. 
Wymiary – 100x200 cm (+/-10cm) 
Materiał -  100% mikrowłókno poliestrowe 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane narzuty muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne narzuty z wzorami geometrycznymi, pikowane. 

2 szt. 

11 

Narzuta na łóżko Dwustronna narzuta na łóżko. 
Wymiary – 180x220 cm (+/-10cm) 
Materiał -  mikrowłókno poliestrowe 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane narzuty muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne narzuty z wzorami geometrycznymi, pikowane. 

1 szt. 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ Nr 2 

gry i zabawki 
 

Lp. Typ Opis wymagań Ilość 

1 Gra 

Rodzaj: Komplet Kart Grabowskiego: 3 zestawy 
1) Karty Tabliczka mnożenia 
2) Karty Dodawanie i odejmowanie 
3) Karty Gry logiczne 

1 szt. 

2 Gra  
Rodzaj: Drewniana wieża 
Materiał: drewno 

1 szt. 

3 Układanka edukacyjna 
Rodzaj: UŁAMKI drewniana UKŁADANKA EDUKACYJNA – matematyka 
Materiał: drewno 

1 szt. 

4 Klocki piankowe 

Rodzaj: Megaklocki piankowe atestowane  
Minimum 19 elementów lub więcej  
Materiał: pianka, tkanina 
Kolor: różnokolorowe  

1 szt. 

5 Tablica 

Rodzaj: Tablica ułamki zwykłe i dziesiętne  
Wymiary tablicy: ok. 30cm x 30cm x 2cm lub większe 
Materiał: drewno 
Atest: CE 

1 szt. 

6 Zegar 

Rodzaj: Drewniany ZEGAR- nauka godzin, minuty 
Materiał: drewno 
Średnica: 21 cm lub większa 
Atest: EN 71 

1 szt. 

7 Klocki  

Rodzaj: KLOCKI DUŻE MEGA PUDŁO 
Materiał: Plastikowe Konstrukcyjne 
ZESTAW 1000 elementów lub więcej 
Wymiary klocków: od 3 cm do 8,5 cm (długość) lub więcej 
Kolor: różnokolorowe 

1 szt. 
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Atest: CE, EN 71 

8 Zabawka 

Rodzaj: Duży Drewniany Domek dla Lalek 
SPECYFIKACJA: ilość elementów w zestawie:  min. 24 lub więcej 
Minimalne  wymiary (dł/szer/wys): 24,5/60/86cm lub większe 
Matriał użyty: drewno, plastik  
 Atest: CE, EN 71 

1 szt. 

9 Zestaw gier 

Rodzaj: STÓŁ DO GIER + GRY PLANSZOWE 
Zestaw powinien zawierać następujące gry: 

1. Piłkarzyki (w zestawie 2 piłki) 

2. Bilard (w zestawie 2 kije, bile, kreda, trójkąt, miotełka) 

3. Ping-pong (w zestawie 2 rakietki do ping-ponga, 2 piłki, siatka) 

4. Cymbergaj (w zestawie 2 odbijaki, 2 krążki hokejowe) 

5. Kręgle (w zestawie akcesoria do gry) 

6. Warcaby (w zestawie akcesoria do gry) 

7. Szachy (w zestawie akcesoria do gry) 

8. Shuffleboard (w zestawie akcesoria do gry) 

9. Black Jack (w zestawie karty) 

10. Backgammon (w zestawie akcesoria do gry) 

11. Kości (w zestawie akcesoria do gry) 

12. Ruletka (w zestawie akcesoria do gry) 

13. Curling (w zestawie akcesoria do gry) 

14. Skat (w zestawie karty) 

15. Poker (w zestawie karty) 

Materiał: Drewno, Plastik, Tkanina 

1 szt. 

10 Zestaw gier 

Rodzaj: Woody Zestaw gier dla dzieci w drewnianym pudełku. 
Zestaw daje możliwość rozegrania następujących gier: 
Domino, chińczyka, warcaby, szachy, młynka, backgammon, halamę, 
karty do gry, kości do gry, cribbage 
Zestaw powinien zawierać: dwie dwustronne plansze (do gry w szachy, 
warcaby, halamę, blacgammon, chińczyka, młynka), pionki do gier, 
kostki do grania (4 zwykłe i jedna specjalna do blackgammon), dwa 
pojemniczki do rzucania kostkami, talię kart, pionki do gry w domino, 
planszę do gry w cribbage. 
Wymiary: min. 30 x 28 x 6cm lub większe 
Deklaracja zgodności CE 

1 szt. 

11 Trampolina ogrodowa 

Rodzaj: Trampolina ogrodowa 
Typ siatki: Wewnętrzna 
Średnica ramy: min. 252 cm lub większa 
Średnica maty: min. 195 cm lub większa 
Wysokość: min. 205 cm lub większa 
Wysokość od podłoża do maty: 55 cm lub większa 
Wysokość siatki: min. 150 cm lub większa 
Materiał Siatki: polietylen 
Mata na sprężyny: PCV + PE 
Wypełnienie maty na sprężyny: pianka EVA grubość: min. 14mm lub 
grubsza 
Materiał stelażu: stal galwanizowana 

1 szt. 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:     ________________________________________________________ 
Siedziba:   ________________________________________________________ 

województwo: ____________________________________________ 
Adres e-mail   ________________________________________________________ 
Numer telefonu  0 (**)____________________________________________________ 
Numer faksu   0 (**)____________________________________________________ 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu umowy i w okresie 
gwarancji i rękojmi jest Pani/Pan _________________________________________ (imię i nazwisko) 
tel. _________________, fax. ____________________, mail ________________________________ 
 
Oświadczam/my, że w przypadku uznania naszej ofert za najkorzystniejszą umowę podpisywał będzie 
Pan/Pani ___________________________________________________ (imię i nazwisko oraz funkcja) 
–na podstawie pełnomocnictwa/wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej (niepotrzebne 
skreślić). 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: 

dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier i zabawek stanowiących 
wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin, w ramach 

projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” 

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami zaproszenia 
oraz formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym zał. Nr 3 do zaproszenia za cenę: 

 
Część I - bielizna pościelowa i ręczniki * 

brutto: ______________zł 
słownie: ______________________________________________________________________.zł 
powyższa kwota wynika z podsumowania formularza asortymentowo - cenowego. 

 
Część II - gry i zabawki * 

brutto: ______________ zł 
słownie: ______________________________________________________________________ zł 
powyższa kwota wynika z podsumowania formularza asortymentowo - cenowego 
*Uwaga: zastosować w części na którą składana jest oferta. 

 

Okres gwarancji i rękojmi (min. 12 miesięcy): _________ miesięcy od daty protokolarnego odbioru 
przedmiotu zamówienia bez wad, 

Termin dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych 
w formularzu cenowym. 
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2. Oświadczamy, że znana jest nam treść zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

5. Oświadczamy, że: 
1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 
2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego do składania ofert.  

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy 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 w niniejszym postępowaniu. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

1) _______________________________ 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

5) _______________________________ 
 
 
 
 

____________________, dnia  _____  2020 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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załącznik nr 3 do zaproszenia 

Formularz asortymentowo – cenowy 
Część Nr 1* 

bielizna pościelowa i ręczniki 
 
TABELA  – Zestawienie wyposażenia domu, które zostanie zakupione w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. 

Lp. Typ Minimalne parametry 

Cena 
jednostko
wa brutto 

[PLN] 

Ilość 
Wartość 
brutto 
[PLN] 

Opis produktów oferowanych przez Wykonawcę 
(podać/opisać/w przypadku produktu 

równoważnego dodać zdjęcie poglądowe) 

1 Komplet pościeli 

W skład kompletu wchodzi:  
3. kołdra 140x200 cm (+ - 10 cm),  
4. poduszka 80x70 cm (+ - 10 cm),  

Wypełnienie kołdry oraz poduszki: włókno sylikonowe  
Materiał poszycia kołdry i poduszki: 100% bawełna. 

 9 kpl   

2 
Komplet poszewek 

na pościel 

W skład kompletu wchodzi:  
3. poszewka na kołdrę 140x200 cm (+ - 10 cm),  
4. poszewka na poduszkę 80x70 cm (+ - 10 cm). 

Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna 
satynowa. 
Kolor poszewki: szary jasny, lub beżowy jasny lub 
kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane poszewki muszą być w tej 
samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne poszewki z wzorami geometrycznymi. 

 18 kpl   

3 Komplet ręczników  

W skład kompletu (3 szt.) - ręczniki o wymiarach min.: 
4. 1x 30x50 cm (+ - 5 cm).  
5. 1x 50x90 cm (+ - 5 cm).  
6. 1x 70x140cm (+ - 5 cm). 
Materiał: 100% bawełna 
Gramatura 400 – 500 g/m², 
Kolor: beżowy/kremowy jasny 
Dopuszczalne są wzory geometryczne na ręcznikach. 

 9 kpl   
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4 Prześcieradło 

Prześcieradło z gumką, które pasuje na materac o 
wymiarach: 200x160 cm.  
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna 
satynowa. 
Kolor prześcieradła: szary jasny lub beżowy jasny lub 
kremowy jasny.   
Przy czy wszystkie prześcieradła muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne prześcieradła z wzorami geometrycznymi. 

 2 szt.   

5 Prześcieradło 

Prześcieradło z gumką, które pasuje na materac o 
wymiarach: 200x90 cm.  
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna 
satynowa. 
Kolor prześcieradła: szary jasny lub beżowy jasny lub 
kremowy jasny.   
Przy czy wszystkie prześcieradła muszą być w tej samej 
wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne prześcieradła z wzorami geometrycznymi. 

 14 szt.   

6 
Poduszka 

bambusowa 
antyalergiczna  

Rozmiar  - min. 40x40 cm 
Materiał wierzch: 52% włókno bambusowe, 48% 
bawełna; wypełnienie 50% włókno bambusowe, 50% 
poliester 
kolor - biały 

 9 szt.   

7 
Poszewka na 

poduszkę 

Rozmiar  - min. 40x40 cm 
Materiał poszewki: 100 % bawełna lub 100% bawełna 
satynowa. 
Kolor poszewki: szary jasny, lub beżowy jasny lub 
kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane poszewki muszą być w tej 
samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne poszewki z wzorami geometrycznymi. 

 9 szt.   

8 

Koc Wymiary – min. 150x200cm 
Materiał – 60% bawełna, 40% akryl 
Gramatura: min. 450g/m2 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane koce muszą być w tej 
samej wybranej kolorystyce. 

 8 szt.   
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Dopuszczalne koce z wzorami geometrycznymi. 

9 

Narzuta na łóżko Dwustronna narzuta na łóżko. 
Wymiary – 120x200 cm (+/-10cm) 
Materiał -  mikrowłókno poliestrowe 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane narzuty muszą być w tej 
samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne narzuty z wzorami geometrycznymi, 
pikowane. 

 5 szt.   

10 

Narzuta na łóżko Dwustronna narzuta na łóżko. 
Wymiary – 100x200 cm (+/-10cm) 
Materiał -  100% mikrowłókno poliestrowe 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane narzuty muszą być w tej 
samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne narzuty z wzorami geometrycznymi, 
pikowane. 

 2 szt.   

11 

Narzuta na łóżko Dwustronna narzuta na łóżko. 
Wymiary – 180x220 cm (+/-10cm) 
Materiał -  mikrowłókno poliestrowe 
Kolor: szary jasny, lub beżowy jasny lub kremowy jasny.   
Przy czym wszystkie oferowane narzuty muszą być w tej 
samej wybranej kolorystyce. 
Dopuszczalne narzuty z wzorami geometrycznymi, 
pikowane. 

 1 szt.   

RAZEM   

 
UWAGA! 
Wartości z podsumowania „RAZEM” przenieść do formularza ofertowego. 

*Uwaga: zastosować w części na którą składana jest oferta. 
 
 

____________________, dnia  _____  2020 
_________________________________________ 

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Formularz asortymentowo – cenowy 
Część Nr 2* 

gry i zabawki 
 
TABELA  – Zestawienie wyposażenia domu, które zostanie zakupione w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. 

Lp. Typ Minimalne parametry 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
[PLN] 

Ilość 
Wartość 
brutto 
[PLN] 

Opis produktów oferowanych przez Wykonawcę 
(podać/opisać/w przypadku produktu 

równoważnego dodać zdjęcie poglądowe) 

1 Gra 

Rodzaj: Komplet Kart Grabowskiego: 3 zestawy 
1) Karty Tabliczka mnożenia 
2) Karty Dodawanie i odejmowanie 
3) Karty Gry logiczne 

 1 szt.   

2 Gra  
Rodzaj: Drewniana wieża 
Materiał: drewno 

 1 szt.   

3 
Układanka 
edukacyjna 

Rodzaj: UŁAMKI drewniana UKŁADANKA EDUKACYJNA – 
matematyka 
Materiał: drewno 

 1 szt.   

4 Klocki piankowe 

Rodzaj: Megaklocki piankowe atestowane  
Minimum 19 elementów lub więcej  
Materiał: pianka, tkanina 
Kolor: różnokolorowe  

 1 szt.   

5 Tablica 

Rodzaj: Tablica ułamki zwykłe i dziesiętne  
Wymiary tablicy: ok. 30cm x 30cm x 2cm lub większe 
Materiał: drewno 
Atest: CE 

 1 szt.   

6 Zegar 

Rodzaj: Drewniany ZEGAR- nauka godzin, minuty 
Materiał: drewno 
Średnica: 21 cm lub większa 
Atest: EN 71 

 1 szt.   

7 Klocki  

Rodzaj: KLOCKI DUŻE MEGA PUDŁO 
Materiał: Plastikowe Konstrukcyjne 
ZESTAW 1000 elementów lub więcej 
Wymiary klocków: od 3 cm do 8,5 cm (długość) lub 
więcej 

 1 szt.   
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Kolor: różnokolorowe 
Atest: CE, EN 71 

8 Zabawka 

Rodzaj: Duży Drewniany Domek dla Lalek 
SPECYFIKACJA: ilość elementów w zestawie:  min. 24 lub 
więcej 
Minimalne  wymiary (dł/szer/wys): 24,5/60/86cm lub 
większe 
Matriał użyty: drewno, plastik  
 Atest: CE, EN 71 

 1 szt.   

9 Zestaw gier 

Rodzaj: STÓŁ DO GIER + GRY PLANSZOWE 
Zestaw powinien zawierać następujące gry: 

16. Piłkarzyki (w zestawie 2 piłki) 

17. Bilard (w zestawie 2 kije, bile, kreda, trójkąt, 

miotełka) 

18. Ping-pong (w zestawie 2 rakietki do ping-ponga, 2 

piłki, siatka) 

19. Cymbergaj (w zestawie 2 odbijaki, 2 krążki 

hokejowe) 

20. Kręgle (w zestawie akcesoria do gry) 

21. Warcaby (w zestawie akcesoria do gry) 

22. Szachy (w zestawie akcesoria do gry) 

23. Shuffleboard (w zestawie akcesoria do gry) 

24. Black Jack (w zestawie karty) 

25. Backgammon (w zestawie akcesoria do gry) 

26. Kości (w zestawie akcesoria do gry) 

27. Ruletka (w zestawie akcesoria do gry) 

28. Curling (w zestawie akcesoria do gry) 

29. Skat (w zestawie karty) 

30. Poker (w zestawie karty) 

Materiał: Drewno, Plastik, Tkanina 

 1 szt.   

10 Zestaw gier 
Rodzaj: Woody Zestaw gier dla dzieci w drewnianym 
pudełku. 
Zestaw daje możliwość rozegrania następujących gier: 

 1 szt.   
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Domino, chińczyka, warcaby, szachy, młynka, 
backgammon, halamę, karty do gry, kości do gry, 
cribbage 
Zestaw powinien zawierać: dwie dwustronne plansze 
(do gry w szachy, warcaby, halamę, blacgammon, 
chińczyka, młynka), pionki do gier, kostki do grania (4 
zwykłe i jedna specjalna do blackgammon), dwa 
pojemniczki do rzucania kostkami, talię kart, pionki do 
gry w domino, planszę do gry w cribbage. 
Wymiary: min. 30 x 28 x 6cm lub większe 
Deklaracja zgodności CE 

11 
Trampolina 
ogrodowa 

Rodzaj: Trampolina ogrodowa 
Typ siatki: Wewnętrzna 
Średnica ramy: min. 252 cm lub większa 
Średnica maty: min. 195 cm lub większa 
Wysokość: min. 205 cm lub większa 
Wysokość od podłoża do maty: 55 cm lub większa 
Wysokość siatki: min. 150 cm lub większa 
Materiał Siatki: polietylen 
Mata na sprężyny: PCV + PE 
Wypełnienie maty na sprężyny: pianka EVA grubość: 
min. 14mm lub grubsza 
Materiał stelażu: stal galwanizowana 

 1 sztuka   

RAZEM   

 
 
UWAGA! 
Wartości z podsumowania „RAZEM” przenieść do formularza ofertowego. 

*Uwaga: zastosować w części na którą składana jest oferta. 
 
 

____________________, dnia  _____  2020 
 

_________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do zaproszenia 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

zawarta w dniu _____________________ r. w Krapkowicach pomiędzy Powiatem Krapkowickim  
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, NIP 199-01-11-672 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego występują: 
1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
zwanym dalej „Kupującym”, 
a 
______________________________________________________________________________ 
zwanym dalej „Sprzedającym” 
 
w rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty Sprzedającego bez stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) stosownie do 
art. 4 pkt 8 tej ustawy, Kupujący zleca, a Sprzedający przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia 
określony w § 1 niniejszej umowy  związany z realizacją projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej. 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa wyposażenia domu jednorodzinnego 

zlokalizowanego w miejscowości Gogolin na ul. Lompy 22, którego skład, ilość oraz ceny 
jednostkowe określone są w załączniku do umowy. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia i wniesienia wyposażenia stanowiącego 
przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Kupującego. 

3. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowe, bez jakichkolwiek oznak 
użytkowania. 

4. Przyjęta oferta z dnia _________2020 r. (data wpływu), zaproszenie do ofert z dnia _______, 
oraz kalkulacja ilościowo - cenowa przyjęta do obliczenia ceny oferty z dnia ________, 
stanowią integralną część niniejszej umowy 

 
§ 2 

1. Zakupione wyposażenie zostanie dostarczone na koszt i ryzyko Sprzedającego w terminie 
14 dni od podpisania niniejszej umowy pod adres: 47-320 Gogolin, ul. Lompy 22 oraz 
wniesione przez Sprzedającego do wskazanego pomieszczenia przez Kupującego. 

2. Dostarczenie wyposażenia oraz wniesienie odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 – 15.00. 

3. Osobami upoważnionymi po stronie Kupującego do kontaktów w związku z realizacją umowy 
oraz odpowiedzialnymi merytorycznie za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy 
będą: 

1) Aneta Mielczarczyk – Inspektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach, tel. 077 40 74 342. 

2) Tomasz Mierzwa – Kierownik Referatu Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, tel. 077 40 74 337. 
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4. Osobami upoważnionymi po stronie Sprzedającego do kontaktów w związku z realizacją 
umowy oraz odpowiedzialnymi merytorycznie za nadzór nad prawidłowym wykonaniem 
umowy będą: 
1) ____________________________ 
2) ____________________________ 

 
§ 3 

1. Odbiór wyposażenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie potwierdzony w formie protokołu 
odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez strony umowy protokołu, w którym 
Kupujący potwierdzi prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.  

3. Ze strony Kupującego protokół będzie podpisany przez Panią Anetę Mielczarczyk – inspektora 
Wydziału Rozwoju i Współpracy lub Pana Tomasza Mierzwę – kierownika Referatu Zdrowia 
Wydziału Polityki Społecznej. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy: 
1) jest niezgodny z parametrami określonymi w załączniku do umowy lub nie jest kompletny, 
2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 
3) posiada wady 
- Kupujący odmówi odbioru części lub całości zakupywanego wyposażenia sporządzając 
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 

5. Sprzedający zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych braków, uszkodzeń 
lub wad w terminie wskazanym przez Kupującego  i w takim przypadku, terminem realizacji 
przedmiotu umowy jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad. 

6. Kupujący w protokole, o którym mowa w ust. 4 wyznaczy termin nieodpłatnego dostarczenia 
przedmiotu umowy wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

7. Dostarczany przedmiot umowy  będzie oryginalnie opakowany (opakowania nie mogą być 

naruszone), opakowania opisane, co do ich zawartości oraz oznakowane stosownymi 

symbolami, np. CE – jeśli dotyczy. 

8. Dostarczany przedmiot umowy zaopatrzony będzie w instrukcje (jeżeli taką instrukcję 

posiadają), opisy techniczne i karty gwarancyjne w języku polskim (jeśli dotyczą).  

9. Jakiekolwiek dokumenty, gwarancyjne wydane przez Sprzedawcę, sprzeczne z warunkami 
niniejszej umowy albo nakładające na Kupującego większe obowiązki niż wynikające z umowy 
nie wiążą Kupującego. 

 
§ 4 

1. Za wyposażenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę netto 
________ zł (słownie: _________ złotych ___/100) powiększoną o należny podatek VAT 
w wysokości ________ zł (słownie: ______ złotych ____/100) co łącznie daje kwotę brutto  
_________ zł (słownie: ____________ złotych _____/100). 

2. Zapłata należności nastąpi w terminie 7 dni od daty wpływu do Kupującego faktury VAT pod 
warunkiem potwierdzenia przez Kupującego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z § 3. 

3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany 
w fakturze. 

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
5. W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym Kupującego, przelew 

należnego Sprzedającego wynagrodzenia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od 
dnia wpływu środków na rachunek bankowy Kupującego. 
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6. Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty faktury do czasu dostarczenia przez 
Sprzedającego dokumentów wskazanych w § 3 ust. 8 bez konieczności zapłaty odsetek za 
opóźnienie. 

7. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie, w szczególności w sytuacji określonej w § 3 ust. 4 
zostanie zwrócona Sprzedającemu. 

8. Cena ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Sprzedający w celu należytego 
spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: 
a) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy w wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 
b) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
określony zgodnie z § 2 ust. 1, 

c) za dostarczenie urządzeń z wadami  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie, w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od 
dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od 
dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 

f) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przypadku braku odbioru sprzętu w stosunku 
do terminu określonego w § 7 ust. 2 zdanie trzecie, w wysokości 2 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  

2) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
 z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego § 4 
ust. 1., z zastrzeżeniem §§ 8 i 9. 

3. Sprzedający zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają także 
przesłanie wezwania na adres e-mail: _______________________. 

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy przewyższa wartość kar umownych, Kupujący może, niezależnie od kar umownych 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomień. 

 
§ 6 

1. Do momentu wydania przedmiotu umowy Kupującemu ryzyko związane z jego uszkodzeniem 
lub utratą ponosi Sprzedający. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia takiego opakowania przedmiotu umowy, aby nie 
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 
dostawy oraz rozładunku. 

 
§ 7 
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1. Sprzedający udziela min. ……… miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 
umowy. Okres gwarancji i rękojmi  liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad dostarczonego 
przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Kupującego. Przedmiot umowy do naprawy 
odbierany będzie z miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku braku odbioru sprzętu 
przez Sprzedającego w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, Kupujący ma prawo 
wysłać uszkodzony przedmiot umowy do siedziby Sprzedającego na jego koszt i ryzyko. 

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy przedmiotu umowy. 
4. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy danego przedmiotu umowy, 

Sprzedający wymieni konkretny przedmiot umowy na nowy egzemplarz wolny od wad w 
terminie wyznaczonym na piśmie przez Kupującego. 

5. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji liczony jest od daty 
dostarczenia nowego. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru 
sporządzonym zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 3. 

6. Kupujący  wyklucza możliwość przenoszenia zobowiązań gwarancyjnych na osoby / podmioty 
trzecie.  

7. Sprzedający nie wnosi żadnych zastrzeżeń w zakresie obciążających go obowiązków 
wynikających z rękojmi i gwarancji.  

8. Zgłoszenia w ramach gwarancji i rękojmi będą zgłaszane Sprzedającemu na adres e-mail: 
______________.  lub faksem na nr _______________. 

 
§ 8 

1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, w następujących przypadkach: 
1) dostawy przedmiotu umowy  niezgodnego z zestawieniem parametrów, 
2) dostawy przedmiotu umowy zawierającego wady lub uszkodzonych, gdy Sprzedający nie 

wymieni wadliwego na towar wolny od wad, 
3) opóźnienia w terminie realizacji terminu realizacji umowy, 
4) innego rażącego naruszenia warunków umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Kupującego wykonania części 
przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

1. 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 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Kupującego wykonania części 
przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

1. Sprzedający zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją 
przedmiotu umowy do dnia _________________________ r.  

2. W przypadku wcześniejszej likwidacji Sprzedającego nastąpi protokolarne przekazanie całości 
dokumentacji związanej z realizacją umowy Kupującemu.  
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3. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Kupującego oraz uprawnionych instytucji mogą 
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 
prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego 
rozwiązania rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla Kupującego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedającego, jeden 
dla Kupującego. 
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