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Gołdap, 31 października 2013r.
OSIR.ZO.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa  sprzętu  do serwisowania nart  biegowych w ramach realizacji  projektu LT-
PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy”

1. Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:
Gmina Gołdap

Adres:
ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

Telefon:
87 615 06 41

Fax 
87 615 06 41

Poczta elektroniczna:
dyrektor@osirgoldap.pl 

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa sprzętu do serwisowania nart biegowych w ramach realizacji projektu 
LT-PL/185  „Narciarstwo  biegowe  szansą  na  rozwój  turystyki  na  pograniczu 
Polski i Litwy”

3. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia – 14 dni 
od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny oferty:
Cena 100%.

5. Wykonawca  składając  ofertę,  jest  zobowiązany  dołączyć  do  niej  następujące 
dokumenty:
a) Dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  do  podpisania  oferty  albo 

reprezentowania  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (np. 
aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  aktualny  wydruk  z  centralnej  ewidencji 
działalności  gospodarczej,  pełnomocnictwo  wraz  z  dokumentami 
potwierdzającymi,  że  osoba  wystawiająca  pełnomocnictwo  jest  do  tego 
uprawniona).

6. Sposób przygotowywania oferty:
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Oferta powinna być złożona w zamkniętej,  nieprzezroczystej  kopercie. Na kopercie 
należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) 
wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy
Siedziba (adres)Wykonawcy
                                                                                    Gmina Gołdap
                                                                                    ul. Stadionowa 5A
                                                                                    19-500 Gołdap

Zapytanie ofertowe nr OSIR. ZO.1/2013
Dostawa sprzętu do serwisowania nart biegowych w ramach realizacji projektu LT-
PL/185  „Narciarstwo  biegowe  szansą  na  rozwój  turystyki  na  pograniczu  Polski  i 
Litwy”:

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2013r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul Stadionowa 5A, lub wysłać na adres: Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gołdapi, ul Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap.

b) O  zachowaniu  terminu  złożenia  oferty  decyduje  data  wpływu  oferty  do  Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji  w Gołdapi.  Oferta  otrzymana przez Zamawiającego po upływie 
terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie 
podlegała  ocenie.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Wykonawca  może 
przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

8. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w siedzibie  Zamawiającego  tj.  Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gołdapi, ul Stadionowa 5A, w dniu  15.11.2013r. o godz. 12:10, pokój 
sędziów – parter.

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Marek Kuskowski
tel. +48 87 615 06 41
e-mail: dyrektor@osigoldap.pl 

10. Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Oświadczenie Wykonawcy,
3. Formularz ofertowy,
4. Formularz cenowy,
5. Projekt umowy.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.1/2013

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  sprzętu  do  serwisowania  nart  biegowych  w 
ramach  realizacji  projektu  LT-PL/185  „Narciarstwo  biegowe  szansą  na  rozwój 
turystyki na pograniczu Polski i Litwy.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu. Pod pojęciem fabrycznie 
nowe  Zamawiający  rozumie  produkty  nowe,  bez  śladów  użytkowania,  w  oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz instrukcją obsługi w języku polskim. Wykonawca udzieli na 
dostarczony przedmiot umowy minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi liczonych od dnia 
podpisania protokołu odbioru. W przypadku materiałów wykazanych w punkcie 9 minimalny 
okres przydatności do użycie nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru.
Przedmiot  zamówienia  musi  zostać  dostarczony  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  do 
siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  kontroli  zgodności  dostarczonego  sprzętu.  Odbiór 
ilościowy i jakościowy odbędzie się w ciągu 3 dni po rozładunku i rozpakowaniu dostawy. 
Osobą odpowiedzialną  ze  strony  Zamawiającego  do odbioru  przedmiotu  zamówienia  jest  
Marek Kuskowski - Dyrektor OSiR w Gołdapi.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, 
należy rozumieć,  jako określenie  wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub 
standardach jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający dopuszcza 
składanie  ofert  równoważnych,  tzn.  towaru  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  i 
standardach  jakościowych  (towar  równoważny).  Wykonawca,  który  powołuje  się  na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 29 
ust.  3  tejże  ustawy).  Wskazanie  producenta,  nazwy  firm  i  nazw  własnych  przedmiotu 
zamówienia  służy  jedynie  określeniu  parametrów  zamawianego  asortymentu,  a  nie 
wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. 

L.p. Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Opis istotnych cech (minimalne parametry 
wymagane przez Zamawiającego)

Jednostka 
miary Ilość

1 Składany stół 
serwisowy do nart 
biegowych.

Materiał –  konstrukcja i blat wykonane z 
aluminium.
Wymiary: 

− długość min. 110 cm; 
− szerokość min. 45 cm,

szt. 2
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− wysokość min. 80 cm, regulowana – 
co najmniej 2 zakresy;

Wyposażenie:
− gumowe, regulowane nóżki 

antypoślizgowe, 
− pokrowiec na stół,
− koszyk na akcesoria serwisowe, 
− ski holder (podstawka do 

serwisowanych nart),
− uchwyt na odpadki,
− uchwyt na kabel elektryczny,
− półki lub szyny wydłużające - 

umożliwiające zastosowanie 
szerszego rozstawu imadeł.

2 Imadło/kobyłka do nart 
biegowych.

Mocowane do stołu serwisowego, 
pozwalające na stabilne zamocowanie 
narty biegowej.
Charakterystyka:

− ramiona wyłożone materiały 
zabezpieczającym przed 
uszkodzeniem narty.

szt. 2

3 Żelazko serwisowe

Żelazko do smarowania na gorąco ślizgów 
nart biegowych.
Charakterystyka:

− cyfrowy termostat sterowany 
mikroprocesorem, nastawianie 
temperatury z dokładnością 1 oC, w 
zakresie do min. 160oC.

− cyfrowy wyświetlacz informujący o 
aktualnej temperaturze blatu.

szt. 2

4 Strukturyzator

Zestaw do kształtowania struktury na 
ślizgach nart biegowych.
Wyposażenie:

− strukturyzator obrotowy,
− minimum 3 wałki (po 1 do zakładania 

struktury liniowej, krzyżowej i 
ukośnej) 

szt. 1

5 Zestaw szczotek 
obrotowych

Zestaw szczotek obrotowych 10 cm, do 
serwisowania nart biegowych składający 
się z następujących elementów:

− szczotka obrotowa mosiądz - 2szt.
− szczotka obrotowa nylonowa 

(uniwersalna) - 2 szt.
− szczotka obrotowa nylonowa miękka 

(do polerowania i końcowego 
czyszczenia) - 2 szt.

− szczotka obrotowa  końskie włosie - 2 
szt.

− uchwyt pojedynczy z osłoną do 

szt. 1



szczotek obrotowych 10 cm, 
składający się z ośki, uchwytu i 
osłony - 2 szt.

6 Wkrętarka 
akumulatorowa

Wkrętarka akumulatorowa do szczotek 
obrotowych. 
Zestaw składający się z min. 

− walizki do przechowywania, 
− ładowarki, 
− wkrętarki z akumulatorem,
− zapasowego akumulatora.

Możliwość regulacji obrotów.

szt. 2

7 Zestaw szczotek 
owalnych

Zestaw szczotek owalnych do 
serwisowania nart biegowych składający 
się z następujących elementów:

− szczotka brązowe/miedziane włosie - 
2 szt,

− szczotka nylonowe twarde włosie - 2 
szt,

− szczotka nylonowe miękkie włosie - 
2 szt,

− szczotka końskie włosie - 2 szt,
Wszystkie szczotki w zestawie powinny 
być wyposażone w uchwyt.

szt. 1

8 Zestaw do 
cyklinowania nart

Zestaw składający się z następujących 
elementów:

− cyklina plexi 3 mm - 4 szt,
− cyklina plexi 4 mm - 3 szt,
− cyklina plexi 5 mm - 5 szt,
− cyklina stalowa 0,8 mm – 12 szt,
− cyklina do rowków – 4 szt,
− ostrzałka do cyklin wyposażona w 

pilnik o dł. 100 mm. – 1 szt.

szt. 1

9 Zestaw do pielęgnacji ślizgu obejmujący 

a
Zestaw smarów 
trzymających do 
narciarstwa biegowego

− klister base green – min. 300 g.
− klister yellow - min. 150 g,
− klister – red – min. 100 g,
− klister – blue – min. 300 g.
− klister – violet – min. 100 g,
− klister – uniwersal – min. 100 g,
− klister – silver – min. 100 g,
− base grip - green – min. 150 g,
− grip wax- yellow – min. 150 g,
− grip wax - red – min. 150 g,
− grip wax - blue – min. 150 g,
− grip wax  -  cold – min. 150 g,
− grip wax – violet– min. 150 g

szt. 1

b Smary uniwersalne do Smar uniwersalny w płynie lub sprayu – szt 1



nart na zimno łączna objętość min. 1200 ml.

c Smar anti ice
Smar do nart biegowych z łuską 
zapobiegający oblodzeniu strefy odbicia - 
– łączna objętość min. 600 ml.

szt 1

d
Zestaw smarów na 
poślizg do narciarstwa 
biegowego

Smar bazowy hydrocarbonowy:
− uniwersal  - min. 2,5 kg 
− molibden - min. 2,5 kg

Smar treningowy low fluor :
− lf universal – min. 2,5 kg 

Smar startowy high fluor :
− hf żółty – min.120g
− hf czerwony – min. 120g
− hf niebieski – min. 120 g

szt 1

e
Akcesoria do 
pielęgnacji ślizgów nart 
biegowych

Zestaw składający się z następujących 
elementów:

− zmywacz do smarów fluorowych  - 
min. 2500 ml,

− spryskiwacz do zmywacza o poj. 
1000 ml – 1 szt,

− pad czyszcząco polerujący z fibertexu 
- min. 3 szt,

− hand cleaner - pasta do czyszczenia 
rąk – min. 75 ml, 

− pistolet do naprawy ślizgu wraz z 
odpowiednimi pałeczkami lub drutem 
kofiksowym w ilości minimum 1 kg,

− skrobak do ślizgu – 2 szt,
− ściereczki z fiberlene do czyszczenia 

ślizgu – min. 2 szt. po 20 metrów,
− korek naturalny do wcierania smarów 

– 2 szt,
− korek syntetyczny do wcierania 

smarów – 2 szt.

szt 1
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.1/2013

Data………………………

OŚWIADCZENIE

Ja  niżej  podpisany/a………………………………………………………  oświadczam,  że 
uzyskałem/am  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i  wykonania 
zamówienia publicznego. 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag.

………………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.1/2013

FORMULARZ OFERTOWY

1. Przedmiot Zamówienia:

Dostawa sprzętu do serwisowania nart 
biegowych w ramach realizacji projektu LT-

PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój 
turystyki na pograniczu Polski i Litwy.”

2. Zleceniodawca Gmina Gołdap z siedzibą w Gołdapi przy ul. 
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap 

3. Nazwa (firma) Zleceniobiorcy, NIP

4. Nazwisko i imię osoby 
upoważnionej do kontaktu ze 
Zleceniodawcą w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy

5. Siedziba (adres) Zleceniobiorcy, 
telefon, fax i e-mail

6. Suma oferowanych cen 
jednostkowych  brutto zamówienia …………………………………………………

7. Podpis osoby (osób) upoważnionej 
(ych) do złożenia oferty, złożenia 
oświadczenia woli w imieniu 
Zleceniobiorcy1 

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

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1 W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego 
odpis poświadczony notarialnie
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.1/2013

FORMULARZ CENOWY

L.p. Nazwa przedmiotu 
zamówienia Jednostka miary Ilość

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł

Wartość 
brutto 
w zł

Producent i nazwa 
handlowa sprzętu 

zaoferowanego przez 
Wykonawcę

1 Stół serwisowy składany szt. 2

2 Imadło/kobyłka do nart 
biegowych. szt. 2

3 Żelazko serwisowe szt. 2

4 Strukturyzator szt. 1

5 Zestaw szczotek 
obrotowych szt. 1

6 Wkrętarka akumulatorowa szt. 2

7 Zestaw szczotek owalnych szt. 1

8 Zestaw do cyklinowania 
nart szt. 1

9 Zestaw do pielęgnacji 
ślizgu (razem od a do e) szt. 1

a
Zestaw smarów 
trzymających do 
narciarstwa biegowego

szt. 1

b Smary uniwersalne do nart 
na zimno szt. 1

c Smar anti ice szt. 1

d Zestaw smarów na poślizg 
do narciarstwa biegowego szt. 1

e Akcesoria do pielęgnacji 
ślizgów nart biegowych szt. 1

Razem

Razem wartość (brutto): …………………………………………………………………… zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………zł
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Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego 

nr OSIR.ZO.1/2013

UMOWA Nr …

zawarta w dniu ……….................. 2013 r., pomiędzy:
Gminą Gołdap, 
ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
NIP – 847-158-70-61

reprezentowaną przez: Zastępcę Burmistrza Gołdapi  – Jacka Antoniego Morzego
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………...
NIP – …………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………..
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Umowa dotyczy Projektu  LT-PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki  na 
pograniczu  Polski  i  Litwy”,  realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 - 2013.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu do serwisowania 

nart biegowych w ramach Projektu  LT-PL/185 „Narciarstwo biegowe szansą na rozwój 
turystyki na pograniczu Polski i Litwy”

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 
wykazem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  oraz  opisem  przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

§ 2
1. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy nastąpi w ciągu 14 dni 

od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt do siedziby 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap
3. Odbiór ilościowy i jakościowy odbędzie się po rozładunku sprzętu.
4. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub uszkodzonego Wykonawca wymieni towar 

na prawidłowy (wolny od wad i uszkodzeń) w terminie 3 dni od daty dostawy. 
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§ 3
1. Wartość przedmiotu umowy jest zgodna z ceną ofertową i wynosi:

Cena brutto – ………………………….PLN 
(słownie: …….……………………………………………….…. złotych).

2. Cena  przedmiotu  umowy  jest  zgodna  z  wykazem  cen  zawartych  w  ofercie  z  dnia 
…………..……….. 2013r.

3. Zapłata należności nastąpi, po wykonaniu dostawy, przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od chwili otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury.  W  przypadku  zaistnienia  w  fakturze  nieprawidłowości  Zamawiający  wezwie 
Wykonawcę  do  ich  usunięcia.  Termin  zapłaty  należności  będzie  liczony  od  dnia 
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę samodzielnie.

§ 5
1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi 

liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego.
2. W przypadku materiałów wykazanych w punkcie 9 załącznika nr 1 do niniejszej umowy 

oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
minimalny okres przydatności do użycie nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru.

3. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy lub 
braków  Zamawiający  prześle  reklamację  Wykonawcy,  który  w  ramach  udzielonej 
gwarancji i rękojmi wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia reklamacji.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w dostawie, określonego w § 1 przedmiotu umowy,  w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto – wynikającego z treści  § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczonej  od  pierwszego  dnia  po  upływie  terminu  wezwania  do  dostarczenia 
przedmiotu umowy, wyznaczonego przez Zamawiającego;

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie  czynności  odbioru lub w 
okresie gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub niewykonanie 
zakresu przedmiotu  zamówienia  w wysokości  10% wartości  całkowitej  umowy 
brutto określonej w § 3 ust. 1.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wartości całkowitej umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.
b) Za spowodowanie przerwy w czynnościach odbioru przedmiotu umowy z winy 

Zamawiającego  w wysokości  1%  wartości  całkowitej  umowy brutto  za  każdy 
dzień zwłoki.



2. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony  mogą  dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  naliczonych  kar  umownych  z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4. W  przypadku  stwierdzenia  wykonania  zamówienia  niezgodnie  z  umową,  koszty 
ponownego wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 7
1. Jeżeli  w  trakcie  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

ich usunięcia.
b) Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad i usterek, lecz 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady,
c) jeżeli  stwierdzone  wady  nie  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  w  terminie 

określonym w ust 1 lit.  b),  Zamawiający zastrzega  sobie prawo, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, do usunięcia ich na koszt Wykonawcy,

d) jeżeli  stwierdzone  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia,  to  mają  zastosowanie 
przepisy art. 637 Kodeksu Cywilnego,

e) Wykonawca bezpośrednio po usunięciu wad i usterek, nie później jednak niż dnia 
następnego, zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych, jako wadliwe 
dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy,

f) Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbioru,  jeżeli  w  czasie  ich  trwania 
ujawniono istotne  wady,  które uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

2. Strony  wzajemnie  postanawiają,  iż  w  przypadku  stwierdzenia  wad  istotnych,  nie 
nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany przedmiotu 
umowy na wolny od wad.

§ 8
1. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest 

− Marek Kuskowski - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi,
− ____________ – ________

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest 
…………………………………………………………………………….…… .

§ 9
1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w następujących przypadkach:

a) w  zakresie  zmiany  terminów  realizacji  zamówienia  z  przyczyn  niezależnych  od 
Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi uzasadnić, 

b) w zakresie wynagrodzenia, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, w 
przypadku zmniejszenia jego stawki.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu do umowy.



§ 10
W  sprawach  nieuregulowanych  w  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§ 11
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  po jednym dla  każdej  ze 
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY



           
       Sąsiedzi w działaniu

Załącznik nr 1
do umowy Nr ….
z dnia …………..

L.p. Nazwa przedmiotu 
zamówienia Jednostka miary Ilość

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł

Wartość 
brutto 
w zł

Producent i nazwa 
handlowa sprzętu 

zaoferowanego przez 
Wykonawcę

1 Stół serwisowy składany szt. 2

2 Imadło/kobyłka do nart 
biegowych. szt. 2

3 Żelazko serwisowe szt. 2

4 Strukturyzator szt. 1

5 Zestaw szczotek 
obrotowych szt. 1

6 Wkrętarka akumulatorowa szt. 2

7 Zestaw szczotek owalnych szt. 1

8 Zestaw do cyklinowania 
nart szt. 1

9 Zestaw do pielęgnacji 
ślizgu (razem od a do e) szt. 1

a
Zestaw smarów 
trzymających do 
narciarstwa biegowego

szt. 1

b Smary uniwersalne do nart 
na zimno szt. 1

c Smar anti ice szt. 1

d Zestaw smarów na poślizg 
do narciarstwa biegowego szt. 1

e Akcesoria do pielęgnacji 
ślizgów nart biegowych szt. 1

Razem

Razem wartość (brutto): …………………………………………………………………….. zł

Słownie: ………………………………………………..…………………………………… zł

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

UNIA EUROPEJSKA
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