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Łódź, dnia 15.05.2016 r. 
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Żeromskiego 115 

90-542 Łódź 

Zapytanie NR X/TIE/ZDZB/2016 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z niniejszym Zapytaniem Nr X/TIE/ZDZB/2016. Do niniejszego 
zapytania nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 
2164).   
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Część 1 zamówienia - jednorazowa  dostawa fabrycznie nowych 20 szt. rowerów  
Część 2 zamówienia - 20 kompletów wyposażenia rowerzysty . 

     Parametry techniczne oraz ilości wymaganego asortymentu zostały podane w formularzu ofertowym  
     odpowiednio dla każdej części zamówienia.   

 
II. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Dostaw jednorazowa - termin 4 tygodnie od daty podpisania umowy (dot. obu części zamówienia).    

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ  

1.  Formularz ofertowy (w przypadku ofert częściowych): zał. nr 1.1 i zał. nr 1.2  

2.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego – załącznik nr 2; 

4. Celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
       złożyć wraz z ofertą:  

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

V. KRYTERIA OCENY OFERTY  

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 

kryterium kwota wynagrodzenia brutto objęta niniejszym zamówieniem – waga kryterium: 100% (max 100 pkt.); 

 

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto 

(w ofertach podlegających ocenie) 

 x 100 pkt. 
cena ofertowa brutto ocenianej oferty 
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1. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę  

jako suma punktów z oceny kryterium. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 

pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że oferty uzyskały tę samą 
liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3. W poszczególnych częściach zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
największą liczbę punktów 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
oferty).  
 
VII. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy składać do dnia 23.05.2016 r. do godz. 16:00 na adres:  

Biuro Projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

              ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  e-mail:  zabieramydziecizbramy@gmail.com  

z tytułem dostawa rowerów  i/lub wyposażenia rowerzysty 

2. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan).  

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części zamówienia.  

4. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. 

6. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby 
oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy. Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
                 O poprawieniu omyłek wymienionych w punkcie 8 Zamawiający zawiadamia Wykonawcę  

                w terminie bezzwłocznym. 

8. Koszty związane  z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  
9. Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego ze 

Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  
10.  Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
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11. W postępowaniu nie mogą brać udział oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

12. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym, przedstawienia 

informacji nieprawdziwych lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie 

odrzucony z niniejszego postępowania .  

13. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

14. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy z analizy załączonych do oferty oświadczeń i/lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu – wiedzy i 

doświadczenia wynikają wątpliwości, że przedstawione w nich zamówienie nie zostało wykonane lub 

zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

15. W przypadku wykluczenia oferenta po ułożeniu listy rankingowej procedura zostanie powtórzona  od   tego 

momentu.  Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy dla każdej części zamawiania oddzielnie 

 (zał. nr 3) z wybranym  oferentem.  

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny  

    na każdym etapie postępowania.  

VIII. Kryteria wyboru oferty 
 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty (dla każdej z części zamówienia oddzielnie) dokonany zostanie na 
podstawie kryterium cena ofertowa brutto. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  

2. Zamawiający podpisze umowę (dla każdej części zamawiania oddzielnie) (załącznik nr 3) z Wykonawcą, 
który przedłoży najkorzystniejszą ofertę   wynikającą z przyjętego kryterium o których mowa w rozdz. V 
niniejszego zapytania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę. 

 
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie internetowej 
Zamawiającego. Oferenci, których oferta zostanie wybrana zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty lub 
drogą elektroniczną/faksem. 
       
X. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
-   zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, 
-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 
-  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty. 
-   wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  
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2. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.  

3. W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany numer konta 

w terminie 30 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku, z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu 

jest dostępność środków na finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję 

Pośredniczącą 2 stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) na wyodrębnionym dla tego celu rachunku 

bankowym.  

XI. KONTAKT  

Biuro projektu „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!”  
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00  
tel.: 797-96-51-51 e-mail: zabieramydziecizbramy@gmail.com 

 

XII. Załączniki:  

1. Formularz oferty (dla każdej części oddzielnie); 

2.  Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego; 

3.  Wzór Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” 
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Miastem Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

                                    

 

Dotyczy postępowania nr X/TIE/ZDZB/2016 

Formularz ofertowy dla części 1 

 

 

Zamawiający:  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich  

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

 Oferent: 

Nazwa oferenta 
Adres siedziby 

oferenta 
Imię i nazwisko 

osoby 
wyznaczonej do 

kontaktów w 
sprawie oferty 

Telefon, adres e-
mail oferenta 

 

 

 
                  

1. Przedmiot Zamówienia:  
Jednorazowa dostawa 20 szt. rowerów  
  

 

2. Cena ofertowa brutto wynosi………………………zł  
 
 

(słownie złotych :  ..…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia oraz wszystkie podatki obowiązujące 
w Polsce, Ww. cena wynika z poniższego zestawienia.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt: „ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY!” 
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Miastem Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

 

                                    

 

Tabela nr 1 dotycząca rowerów 

                                                         
Przedmiot zamówienia 

(dostawy) 
Szczególne wymagania techniczne 

Ilość 

(szt.) 

Cena 

Jednost

kowa 

Wartość 

Netto 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 CONE 28" CONE 28" Cross 

4.0, męska (Rowery dla 

opiekunów męskie) 

CONE 28" Cross 4.0, rama 50cm, czarny/szary/biały, 27 

biegów SHIMANO DEORE, KOŁO 28”, OPONY 

CONTINENTAL CROSSRIDE 28x1.6” z odblaskiem, 

WIDELEC, HAMULCE  

2   

2 CONE 28" Cross 4.0 damka 

(Rowery dla opiekunów 

damski) 

CONE 28" Cross 4.0 damka, rama 45cm, 

czarny/szary/biały, 27 biegów SHIMANO DEORE, KOŁO 

28”, OPONY 28x1.6” z odblaskiem, WIDELEC, HAMULCE  

1   

3 Sabotage 24" Powerboy/ 

Powergirl (rozmiar koła i 

roweru „około-komunijny”),  

Sabotage 24" Powerboy/Powergirl, amortyzator, dynamo 

w piaście, rama 34, 21 biegów, błotniki, osłona łańcucha, 

stopka, opony 24x1.95 hamulce V-brake 

6   

4 ROWER CONE RACE 1.0;KOŁO 
26";RAMA MTB ALUMINIUM 

Rowery dla młodzieży  

ROWER CONE RACE 1.0;KOŁO 26";RAMA MTB 

ALUMINIUM; MĘSKA 35, 40, 45CM; DAMSKA 40, 

45CM;napęd 21 biegów Shimano Altus; WIDELEC 

AMORTYZOWANY, opony 26x2.2 hamulce V-brake 

11   

Produkt równoważny 

L.

p. 
Przedmiot zamówienia 

(dostawy) 
Szczególne wymagania techniczne 

Ilość 

(szt.) 

Cena 

Jednostk

owa 

Wartość 

Netto 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Rowery dla opiekunów 

męskie 

Rower na aluminiowej ramie z dobrego stopu 6061. Rama 
charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i brakiem korozji. 
Koła na obręczach wzmacnianych. Piasta przednia 
niskooporowa i tylna Shimano z biegami w piaście., co 
zapewni intuicyjną zmianę biegów, a także nie wymaga 
częstej regulacji.  Hamulec tylny znajduje się w piaście co 
zapewni  działanie w każdych warunkach i nie wymaga 
wymiany klocków. Dodatkowo rower ma mieć  zainstalowany 
wspomagający hamulec przedni typu v-brake.  Mechanizm 
korbowy z aluminiowymi korbami oraz wkład suportu na 
łożyskach maszynowych. Widelec amortyzowany 
pochłaniający drgania. Wspornik kierownicy z pełną regulacją 
i możliwością dostosowania do użytkowników o różnym 
wzroście i długością rąk. Rower ma być wyposażony w 
wygodne siodłoi wspornik amortyzowany. Dodatkowym 
wyposażeniem będą błotniki z materiału niekorodującego i 
niełamliwe oraz bagażnik przystosowany do obciążeń ok 
25kg i nadającym się pod sakwy.  Rowery ma być 
wyposażone w opony z 5mm wkładka antyprzebiciową 
zapewnią użytkowanie w różnych warunkach i terenie bez 
obawy o przebicie małymi drobinkami szkła bądź 
kamykami……………………………………………… 

2   
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Przedmiot zamówienia 

(dostawy) 
Szczególne wymagania techniczne 

Ilość 

(szt.) 

Cena 

Jednost

kowa 

Wartość 

Netto 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

2 
Rowery dla opiekunów 

damski 

Rower na mocnej ramie aluminiowej wyposażony  
w wzmacniane koła z oponami Schwalbe z wkładką 
antyprzebiciową. Wyposażony ma być także w przedni 
aluminiowy amortyzator który idealnie niweluje drgania 
zapewniając komfort jazdy. Charakterystyka ramy pozwala na 
przybranie pozycji prostej co umożliwia także pełna regulacja 
wspornika kierownicy. Rower na osprzęcie Shiamno 
gwarantuje precyzyjną zmianę przełożeń nawet dla mało 
wprawionych użytkowników. Hamulce typu v-brake w które 
wyposażony jest rower zapewniają lekką pracę i tym samym 
są bardzo skuteczne. Dodatkowo rower  ma  posiadać 
wspornik siodła amortyzowany, żelowe siodło błotniki, 
bagażnikm, oświetlenie. Dodatkowo ma mieć pełną osłonę 

łańcucha…………………………………… 

1   

3 
Rower na kole dla młodszych 

dzieci  

( około-komunijny”),  

Rowery dla dziewczynek i chłopców na niskiej 
 i wygodnej ramie aluminiowej. Koła wzmacniane i opony z 
wkładką antyprzebiciową zapewniaj bezawaryjną jazdę (tym 
bardziej, że dzieci nie podbijają kół przy podjeżdżaniu pod 
krawężniki). Dodatkowo rower winien być wyposażony w 
pełną regulację wspornika kierownicy. Ponieważ dzieci w tym 
wieku jeszcze nie umieją korzystać z wielu przełożeń rower 
jest wyposażony w bezawaryjną piastę biegową Shimano 
nexus. Dodatkowo posiadają tradycyjny hamulec w piaście. 
Dodatkowe winno być wyposażenie w błotniki i bagażnik. 
(kolory biały, fioletowy oraz niebieski)   
………………………………………………………………. 

6   

4 
Rowery dla młodzieży, różne 

kolory,  

Rowery na aluminiowej ramie i wzmacnianych kołach. Dla 
chłopców z męską ramą a dla dziewczyn z ramą unisex.. W 
zależności od wzrostu koła 26 i  27,5” przy czym przy 
ramach męskich i kołach 26” będzie rama 14” a przy kołach 
27,5” rama od 15” Wszystkie rowery wyposażone w piasty 
Shimano na kasetę  i dobry osprzęt. Koła wzmacniane 
opony z wkładką antyprzebiciową 
……………………………………….. 

11   

Uwaga!   Pole szare w tabel należy wypełnić w przypadku zaaferowania produktu 

równoważnego, który winien być nie gorszy z produktem  podanym w polach białych.   

 

Wartość 

netto 

ogółem: 

(łączna  

wartość 

netto) 

 

Stawka 

VAT (w 23 

%) 

 

Cena 

oferty 

brutto:  
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Oświdczam/y, że: 

 Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

 w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, 

 Zapewniamy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dysponujemy transportem zapewniającym dowóz 
i odbiór rowerów. Przy drobnych usterkach istnieje możliwość naprawy w miejscu przetrzymywania 
rowerów. 

 Po pewnym czasie użytkowania zapewniamy przeglądy okresowe 

 zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym 
w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość 
powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

Oświadczam/y, że jesteśm/y związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania 

ofert. 

Data………………………………………   
                
………………..……………………………………………  

 
podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
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Dotyczy postępowania nr X/TIE/ZDZB/2016 

Formularz ofertowy dla części 2 

Zamawiający:  

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

 Oferent: 

Nazwa oferenta 
         Adres siedziby 
Telefon, adres e-mail 

oferenta 
 

 

                 

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wyposażenia dla 20 rowerzystów  
                                           (dla 3 osób dorosłych oraz 17 dzieci i młodzieży) 

  

3. Cena ofertowa brutto) wynosi………………………zł  
 
 

(słownie złotych :  ..…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia oraz wszystkie podatki obowiązujące 
w Polsce, Ww. cena wynika z poniższego zestawienia.  

 
Tabela nr. 2  

Nazwa Ilość 
Cena jednostkowa  

netto w zł. 

Wartość netto w zł 

(2x3) 

Wartość brutto w zł 

(z podatkiem Vat) 

1 2 3 4 5 

Kask 20    

rękawiczki    20    

Pompka    20    

Zapięcie    20    

Lampa tył    20    

Lampa przód    20    

Kamizelka/szelki 

siatkowe 
   20  

  

Cena ofertowa brutto (łączna wartość)  
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Oświdczam/y, że: 

 Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia, 

 gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

 w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, 

 zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym 
w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość 
powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

Oświadczam/y, że jesteśm/y związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania 

ofert. 

Data………………………………………                   
………………..……………………………………………  
 

podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
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Załącznik nr 2 do zapytania nr X/TIE/ZDZB/2016 
Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 
Niniejszym oświadczam, iż 
…..………………….………………..……………………………………………………………….. 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  
nie jest powiązana z Zamawiającym tj. Towarzystwem Inicjatyw Europejskich oraz Partnerem Zamawiającego w 

realizacji projektu – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz 

Partnerem Zamawiającego a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

 

Data……………………………..  

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

podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych do 

występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców  
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Załącznik nr 3 do zapytania nr X/TIE/ZDZB/2016 
 
 

WZÓR UMOWY dla części …… 

 (dla każdej części zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa) 

 
UMOWA nr  …….TIE/ZDZB/2016  

 

zawarta w dniu ….. …. 2016 r. w Łodzi pomiędzy:  

Towarzystwem Inicjatyw Europejskich z siedzibą: ul. Żeromskiego 115,  90-542 Łódź, NIP 726-23-49-581, REGON 

472354525 reprezentowanym przez ………………… ……………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

……. z siedzibą w …………… NIP…………………..; działającą na podstawie wpisu  ………..      reprezentowaną 

przez …………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie 

Zapytania na warunków określonych w  Zapytaniu. Treść umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy z dnia 

................................– oznaczenie  sprawy: ……TIE/ZDZB/2016  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.  Przedmiotem umowy jest jednorazowa sprzedaż wraz z dostarczeniem; 
a)  fabrycznie nowych 20 szt. rowerów  (dot. części 1 zamówienia), 
b)   20 zestawów wyposażenia rowerowego dla 3 osób dorosłych oraz 17 dzieci i młodzieży  

 (dot. części 2 zamówienia).  
2. Należyte wykonanie dostawy zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu, podpisanym przez 

przedstawicieli stron umowy. 
3. Przedmiot umowy winien być zgodny z asortymentem wymienionym w formularzu ofertowym (oddzielnie dla 

każdej z części) Wykonawcy z dnia ……………, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 
Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy nie później niż w ciągu 4 (czterech) tygodni liczonych od 
daty podpisania umowy tj. do dnia ……………. (dot. obu części). 

2. Miejsce dostawy: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39, w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -19.00, w soboty w godz. 10.00 -18.00. 

3. Miejsce dostawy jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia. 
4. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany każdorazowo przez upoważnionego/ych pracownika/ów   

Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy (protokołu).  
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§ 3 

Termin realizacji umowy 
 Umowa zostanie zawarta na czas 4 tygodni od daty podpisania umowy (dot. obu części zamówienia) tj. od   

dnia ……2016 r. do dnia …………..2016 r. 

§ 4 

Wynagrodzenie/ warunki płatności 

1. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie umowy ustala się na kwotę w 
wysokości: 

.......................... zł brutto (z podatkiem VAT: ... %), (słownie złotych:................................................), 

.......................... zł netto, (słownie złotych: .......................................................................................). 

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy. 

 Powyższe wynagrodzenie brutto obejmuje wartość i wszelkie koszty pośrednie wynikające  

z realizacji umowy oraz wszelkie należne wg obowiązującego prawa podatki, w tym podatek VAT.  

2. W przypadku braku środków finansowych na realizację projektu, Wykonawca odroczy termin płatności do czasu 
przekazania wystarczających środków z Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 
W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez strony protokołów odbioru, o których mowa w § 2,  

4. Płatności będą regulowane przez przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania  faktury VAT, 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

Kary umowne 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.     
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminów dostawy określonego w § 2 

 ust 1, w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust 1, za każdy dzień 
 opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo jej rozwiązania z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy bez 
dodatkowego wezwania i bez konieczności wykazywania poniesionej szkody przez Zamawiającego. Kwotę kary 
umownej należy wpłacić na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego z 
wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy w terminie 7 
dni od daty odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy. Kwota kary umownej zostanie wpłacona na 
wskazane przez Wykonawcę konto bankowe. 

5. W przypadkach wymienionych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy. 

6. W przypadku gdy szkoda przekroczy kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. Naliczenie kar umownych nie wymaga wykazania wystąpienia szkody. 
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8. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych 
wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktury. 

§ 6 

Nadzór nad realizacją Umowy 

1. Za realizację umowy odpowiedzialni są po stronie: 

a) Zamawiającego:………………..………nr tel. ………………………. Email…………………………. 
b) Wykonawcy: ………………..……………nr tel. ………………………. E-mail:……………………… 

c) Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i 
e-maila oraz osób odpowiedzialnych za realizację umowy bez potrzeby sporządzenia aneksu do umowy. 

2. W przypadku braku takiej informacji, pisma przysłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 
doręczone. 

§ 7  

Odstąpienie od Umowy / Zmiany Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie  
od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach,  w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za 
wykonaną część niniejszej umowy, 

b) otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
c) prawomocnego zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego 

 i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. Załącznik wymieniony w treści umowy stanowi jej integralną część.  
4. Wykonawca bez pisemnej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może 

dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


