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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE 

ZAPYTANIE OFERTOWE WSA/ZP/BA/14/2019 

 

NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/14/2019                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm.)  zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8. 

 

I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt.  cylindrów  rozbieralnych do wody zmiękczonej 

ELMC 20-90 oraz EL2S 23/30/46/60/90 (nr katalogowy "930040"). 

2. Termin realizacji zamówienia –  60 dni od podpisania umowy. 

3. Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4  00-013 

Warszawa.  

 

II. ZAKRES RZECZOWY OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej w języku polskim. 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć: aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

przy ul. Jasnej 2/4  do dnia 15.03.2019r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą, za 

pośrednictwem posłańca lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia do Biura 

Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A4 z dopiskiem:  

Oferta pn. „Dostawa cylindrów  na potrzeby WSA w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/14/2019. 

Nie otwierać przed 15.03.2019 godz. 11.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.     
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IV.  KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty  Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

1) cena                           (co)                    – waga kryterium 100 % 

2. Ocena punktowa zostanie obliczona  zgodnie ze wzorem:     

                                                       najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert  

      (co) =     ------------------------------------------------------------------------------------ × 100 [pkt] 

                                                                   cena oferty badanej  
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NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/14/2019         

                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
Nazwa Oferenta: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

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

NIP: : … … … … … … … … … … … … … ; REGON: : … … … … … … … … … … … … … … … …  

Reprezentowany przez: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy WSA/ZP/BA/14/2019 oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa cylindrów  na potrzeby WSA w Warszawie” zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, wzorem umowy oraz niniejszą ofertą za cenę: 

 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy  i 

zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach. 

2. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

4. Do Formularza Ofertowego dołączamy: aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta, 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.). 

                                                           
1 cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia 

Lp. Opis  
 

Ilość 
 

Cena 
jednostkowa1 

brutto zł  

Wartość  brutto 
zł 

 (1) (4) (5) (4)*(5) 

1 

Cylinder  rozbieralny do wody 

zmiękczonej ELMC 20-90 oraz EL2S 

23/30/46/60/90  

(nr katalogowy "930040") 

14 szt.  

-------------------- ------------------------- 
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6. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących  

        przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: 

Imię i nazwisko .................................................., tel. ......................................, e- 

mail:…..………………………………..…………….……… 

 

 

 

 

...................................., ..................... 

 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                                                                                  

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

                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu …………..2019 roku, w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ul. Jasna 2/4,  00-013 

Warszawa NIP 525-22-83-365; REGON 015608709, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: ..................... - Dyrektora Sądu 

a,  

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………….,  

KRS ……………………………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP ……………………….., REGON …………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: ………………………………………..   

  

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. 

 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, niniejsza 
umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 
rzeczonej ustawy. Zamówienia udzielono Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym wg zasad określonych w 
Regulaminie udzielania  zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  i w konsekwencji 
powyższego została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa 14 sztuk  cylindrów  rozbieralnych do wody zmiękczonej ELMC 

20-90 oraz EL2S 23/30/46/60/90 (nr katalogowy "930040") do siedziby Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne 

ryzyko.  

2. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu ilości, 

kompletności dostawy, braku uszkodzeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany dostarczonych cylindrów na nowe, jeżeli w dniu dostawy 

przed sporządzeniem protokołu odbioru zostanie stwierdzone uszkodzenie cylindrów. 
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                                                                                  § 3 

WSPÓŁPRACA 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz 

uprawnioną, do kontaktowania się z Wykonawcą jest  ………………………………..   

e-mail: ……………………………………….; tel. ………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz 

uprawnioną, do kontaktowania się ze Zamawiającym jest  ………………………..  

e-mail: ……………………………………….; tel. ………………………………… 

3. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być doręczana za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej 

wskazane w ust. 1 i 2, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji. 

4. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 i 2 strony wyznaczą inne osoby 

odpowiedzialne i wzajemnie się poinformują o tym fakcie. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 

2 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §7 jednak wymaga powiadomienia, z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. 

5. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć 

moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres podany w ust. 1 i 2 w taki 

sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Strony ustalają wysokość zobowiązania Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy w 

wysokości ………………………..zł z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% (słownie: 

…………………………..złotych). 

2. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT oraz protokołu odbioru, przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym: opakowania, oznakowania, stosownego 

ubezpieczeniem przewozowego, kosztu transportu, spedycji, załadunku, wyładunku i wniesienia. 

4. Za datę zapłaty strony ustalają datę obciążenia konta bankowego Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

6. Faktura będzie wystawiona na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa. NIP 525-22-83-365. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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1) 50,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy  po terminie 

licząc od daty określonej w § 1 ust. 2. 

2) 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od  umowy z 

przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 1, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 21 dni od doręczenia noty 

księgowej.  

3. Niezależnie od postanowienia ust. 2, Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z 

tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Łączny limit kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

5. Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu Umowy przekracza 14 dni licząc od daty określonej w § 1 ust. 2, 

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji lub rozwiązania 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

3) gdy wierzytelność Wykonawcy wynikająca z innej umowy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

2. Swoje prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 1 miesiąca od 

powzięcia wiadomości o istnieniu przesłanki do odstąpienia. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Przelew i przekaz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez 

właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Rozwiązanie Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa zawiera … stron parafowanych przez każdą ze Stron umowy. 
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7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla Wykonawcy, dwóch 

dla Zamawiającego. 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

1. Załącznik nr 1 do umowy- Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 do umowy - Wpis Wykonawcy do działalności gospodarczej. 

                      

Zamawiający                                                                                                      Wykonawca 

 


