Zapytanie ofertowe nr 032020 A
w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system
diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu”
w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Łódź, dnia 10.01.2020 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Proteon Pharmaceuticals S.A.
ul. Tylna 3a
90-364 Łódź
NIP: 728-257-05-96, REGON: 100040255
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
Polimerazy DNA, która jest mieszanką zmodyfikowanej wysoce termostabilnej polimerazy DNA
Pwo pochodzącej z archeona Pyrococcus woesei oraz enzymów polepszających wydajność
i procesywność reakcji PCR.
Polimeraza musi cechować się wysoką czułością, specyficznością i zachowywać wysoką
aktywność po około 2-godzinnej reakcji PCR. Ponadto polimeraza musi charakteryzować się
wysoką wydajnością przy minimalnej ilości enzymu i znikomej optymalizacji. Dodatkowo
polimeraza powinna odznaczać się zdolnością amplifikacji długich i trudnych matryc, a także
powinna być bardziej termostabilna niż polimeraza Taq. Polimeraza musi być kompatybilna
i dostarczana z buforem 10x Shark bez Mg2+ (polimeraza DNA Hypernova DNA Gdańsk lub
równoważna).
Stężenie: 2 U/μL
Ilość: 6 000 U (6 x 1000 U)
Informacje dodatkowe:
• Podane ilości są szacunkowe (+/- 10%) i dotyczą zamówień składanych wedle
zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby
umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
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• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty
certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania (ważność oferty,
termin realizacji, opis zgodny ze specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona
wstępnego porównania ofert. Następnie zwróci się do Dostawcy/Dostawców, który/którzy
złoży/złożą najtańszą ofertę na dany produkt, do przesłania 1 testowego opakowania
produktów w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją. Testowi zostaną poddane
następujące parametry: wydajność reakcji PCR (otrzymanie takich samych produktów na
żelu) w stosunku do wydajności reakcji dla tych samych próbek przy użyciu polimerazy już
stosowanej w Laboratorium Badawczym Proteon.
• Kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
• Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu
terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału
czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być w języku polskim sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna:
• zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres
e-mail;
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•
•
•
•
•

posiadać datę wystawienia;
posiadać termin ważności oferty - minimum 60 dni;
posiadać termin płatności – min. 30 dni od daty wystawienia faktury;
posiadać deklarację, że koszty związane z dostawa są po stronie Dostawcy;
zawierać krótki opis produktu oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie
z informacjami dodatkowymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia;
• zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert
dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście);
• zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym) – Załącznik 2.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia
zamówienia.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona do dnia 20.01.2020 r. do godz. 15:59:59 CET
za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, poczty,
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź (II piętro
budynku).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do
Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach
będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy
Europejskich: http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
•
złożenie oferty w wymaganym terminie;
•
zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV;
•
zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki
realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
Kryterium oceny ofert:
• Cena: 100% - (porównana zostanie cena netto oferty)
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2.

Sposób dokonywania oceny:
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców,
Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, zaś w przypadku braku
rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym
ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
•
najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
•
najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
•
pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/ zaoferowana cena oferenta) x 10 pkt.

Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje
na realizację zamówienia.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie Bazy
konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz prześle informację do Oferentów elektronicznie
na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.
IX. ZAWARCIE UMOWY
1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest
do zawarcia umowy (wzór umowy przedstawia załącznik 3) z Zamawiającym w terminie
do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy lub niezwłocznie po
uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka
zgoda jest wymagana).
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał
się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej
z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu,
a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a)
wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia;
b)
wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy;
c)
wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
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d)

2.

zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu
podpisania umowy;
e)
ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie
stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub
obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f)
zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją
Pośredniczącą.
Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub
okoliczności, których nie można było przewidzieć.

X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej
w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
2. Dodatkowych informacji udziela Aleksander Osiecki (pytania formalne)
aosiecki@proteonpharma.com oraz dr Ewelina Wójcik (pytania merytoryczne)
ewojcik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie
do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie
stosownej adnotacji w treści składanej oferty;
4. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania
za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu
zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie
oceny oferty;
5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej
sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia
oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni
robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia
wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji
niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo
odrzucić taką ofertę;
6. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem;
7. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku
niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany
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8.
9.

warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub
niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
do unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej oferty;
Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych
warunkach i zasadach.

XI. DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem danych
osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364
Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000377342, akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282570596,
o kapitale zakładowym 611.257,50 zł (opłaconym w całości), adres e-mail:
RODO@proteonpharma.com
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
wyłącznie w celu związanym z zapewnieniem zasady konkurencyjności w związku
zapytaniem ofertowym nr 032020 A w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0149/16
pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli
w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania
1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
3. Odbiorcami danych osobowych może być:
a) podmiot przetwarzający:
- dostawca usług IT w zakresie software;
- producent oprogramowania IT;
- podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
- podwykonawca wspierający przy wykonaniu zamówień;
- podmiot świadczący usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową
i pomoc prawną;
b) inny administrator, tj. instytucja zarządzająca POIR, jak również podmiot będący
właścicielem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich
4. Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego w związku
z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu
usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez
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5.

6.

7.

8.

9.

Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto
w przypadku przekazania danych przez dostawcę usług chmurowych do państwa
trzeciego nie mającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich
i właściwych zabezpieczeniach. Ma Pan/Pani możliwość uzyskania kopii przekazanych
danych lub o miejscu udostępnienia danych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania, a także przez
okres wynikający z przepisów prawa (np. Administrator, będąc beneficjentem musi
zapewnić swobodny dostęp do dokumentacji projektowej na okoliczność
przeprowadzenia audytu przez upoważnione do tego instytucje, tj. przez okres 5 lub 3
lat, a w przypadku gdy środki uzyskane przez beneficjenta stanowią pomoc publiczną –
10 lat).
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Oferenta jest
wymogiem określonym w przepisach prawa związanym z udziałem w postępowaniu
mającym na celu zapewnienie przestrzegania zasady konkurencyjności i obejmuje
maksymalnie:
a) imię i nazwisko (firma);
b) adres pocztowy (województwo, powiat, miejscowość, ulica, numer budynku,
numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy);
c) wynik oceny oferty wyliczony przez zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny
ofert.
W przypadku, kiedy oferta złożona przez osobę fizyczną, wybrana została jako
najkorzystniejsza, niezbędne dane osobowe zamawiający publikuje w treści zapytania
ofertowego w oknie „Informacja o wybranym wykonawcy”. Niezbędna dane to: imię
i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest
konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają także z przepisów prawa.
Oferent w każdym momencie ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
b) do żądania poprawienia – art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 RODO; a także
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Oferentowi nie przysługuje, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do:
a) usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa
w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
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10. W odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również w formie
profilowania.
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego.
Załącznik 2 - Wzór oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z beneficjentem projektu (Zamawiającym) dotyczącym zapytania ofertowego.
Załącznik 3 - Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ….2020A

Formularz ofertowy
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Proteon Pharmaceuticals S.A.
ul. Tylna 3a
90-364 Łódź
NIP 728-257-05-96, REGON: 100040255

II. OFERENT
Nazwa: ……………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………….
Tel./fax: ……………………………………………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………… REGON: ………………………………….
Nawiązując do zapytania ofertowego nr ..2020A w ramach projektu nr POIR.01.01.01-000149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w
stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Niniejszym oferujemy wykonie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena netto: …………………… zł
Cena brutto: ………………….. zł
Słownie: ………………………………………………………………………………

L.p.

Nazwa
Krótki opis produktu

Ilość

Wartość
netto

Stawka
VAT

Kwota
VAT

Wartość
brutto

III. DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY
1. Oświadczamy, że oferta jest ważna ………… dni od ……………….. (data wystawienia).
2. Oferujemy termin płatności wynoszący ………… dni od daty wystawienia faktury.
3. Oświadczamy, że wykonanie zamówienia nastąpi w terminie ……….. dni od daty
zamówienia.
4. Oświadczamy, że w cenie zamówienia zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia w tym koszty transportu do siedziby zamawiającego.
…………………………………
(data i czytelny podpis)

Dane Firmy:

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z beneficjentem projektu (Zamawiającym) dotyczącym zapytania
ofertowego nr 032020 A

Niniejszym oświadczam, iż jako Oferent nie jestem powiązany/-a kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym - Proteon Pharmaceuticals Spółka Akcyjna.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej

Załącznik 3 „Wzór umowy”
UMOWA nr ………
zawarta w Łodzi dnia …………. r. pomiędzy:
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342,
akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282570596, o kapitale zakładowym
611.257,50 zł (opłaconym w całości), reprezentowaną przez:
Justynę Andrysiak – Dyrektora ds. Administracyjnych,
zwanym w dalszej części umowy – Zamawiającym,
a
………………., z siedzibą w ………………………….
NIP: …………………. REGON: …………..…………
reprezentowaną przez:
……………………………………………
zwaną w dalszej części umowy – Dostawcą
umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego nr ………. z zachowaniem zasady konkurencyjności na potrzeby projektu
pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach
drobiu” numer projektu: POIR.01.01.01-00-0149/16.
Strony zawierają umowę następującej treści:

1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa…………………………………………………, zgodnych
ze specyfikacją Zapytania ofertowego nr ………...
§2
Cena i warunki dostawy przedmiotu umowy

1.

2.

3.

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy
wyszczególnionego w §1 pkt 1 po cenach wskazanych w ofercie nr ……………z dnia
……………. r. do Zapytania ofertowego nr …………..
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w ciągu 12 miesięcy na podstawie
jednostkowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty
otrzymania zamówienia.
Dostawa odbędzie się do placówki wskazanej przez Zamawiającego w zamówieniu na koszt
i ryzyko Dostawcy.

Strona 12 / 13

4.

5.

Cena „przedmiotu dostawy” obejmuje wkalkulowane koszty zakupu odczynników
i materiałów zużywalnych, transportu oraz koszt, których strony nie wyspecyfikowały
w umowie, a wykonanie których jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy.
Zapłata należności nastąpi każdorazowo w formie przelewu w terminie 30 dni licząc od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Dostawcy wskazane na tej fakturze,
przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się datę wydania
dyspozycji bankowi przez Zamawiającego.
§3
Kary umowne

Ustala się następujące kary umowne:
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej:
a) za zwłokę w dostawie produktu, w wysokości 0,5 % od wartości netto zamawianego
produktu za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2.2
niniejszej umowy,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca – 1 % wartości netto ostatniego zamówienia,
c) za odstąpienie od umowy przez Dostawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca – 1 % wartości netto ostatniego zamówienia;
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie
– w wysokości 1 % wartości netto ostatniego zamówienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający – w wysokości 1 % wartości netto ostatniego zamówienia,
3. Suma kar umownych, o których mowa w pkt. 1 lit. a) nie może przekroczyć 5 % wartości
netto całego zamówienia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury za ostatnią dostawę kwot kar
umownych.
§4
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe nr…….. stanowi załącznik do umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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