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Znak sprawy: ZO.2.2023.PROW                                                  Fałków, dn.03.02.2023r 

 

Zapytanie ofertowe 

związane z realizacją Operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 

lata 2014 – 2020 pn.” Doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków” 

 

prowadzone pod nazwą: 

 

”Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków- stoły i 

krzesła” 

 

I. Informacje o Zamawiającym: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie, ul. Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków, NIP: 658-189-64-

48, Regon: 292693761 

2. Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Pękala, tel. 44 7873535 oraz adres poczty 

elektronicznej: przetargi@falkow.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Gminie Fałków o wartości 

do kwoty 130 000 złotych netto 

 

III. Opis przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków, 

zlokalizowanych w miejscowości Skórnice, Wąsosz, Turowice, Zbójno, Sulborowice i Gustawów w 

postaci: 

 

a) Stoły konferencyjne – 44 sztuki 

b) Krzesła konferencyjne – 264 sztuki 

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć, wnieść a w razie dostawy w częściach, także zmontować 

do pełnej funkcjonalności. 

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do świetlic wiejskich zlokalizowanych w gminie Fałków w 

miejscowościach: 

a) Skórnice, ul.Nadrzecze 4A (parter) - stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

b) Wąsosz, ul.Zuzowska 15 (parter) - stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

c) Turowice 67 (parter) - stoły 6 sztuk + krzesła 36 sztuk 

d) Zbójno 62  (parter)- - stoły 6 sztuk + krzesła 36 sztuk 

e) Sulborowice  7 (parter)-  stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

f) Gustawów 85 (parter) -  stoły 2 sztuk + krzesła 12 sztuk 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Parametry nie gorsze niż: 
 

a) Stół konferencyjny – 44 sztuki, o parametrach nie gorszych niż: 

Wymiar blatu 180x90 cm (tolerancja +/- 3%) 

Grubość blatu co najmniej 18 mm 

Nogi i rama metalowa 

Kolor blatu: dąb Sonoma lub buk jasny 

 

Przykład stołu 

 
 

 

b) Krzesło konferencyjne – 264 sztuki, o parametrach nie gorszych niż: 

Krzesło konferencyjne biurowe typu ISO,  szaro-czarne 

Siedzisko i oparcie tapicerowane, szare 

Korpus metalowy, czarny lub szary 

Wysokość siedziska: 47 cm (tolerancja +/- 5%) 

Szerokość siedziska: 47 cm(tolerancja +/- 5%) 

Głębokość siedziska: 41 cm(tolerancja +/- 5%) 

Obciążenie maksymalne: co najmniej 110 kg 

 

Przykład krzesła 
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Meble należy dostarczyć, wnieść do budynków ( parter) oraz złożyć w przypadku dostawy w 

częściach 

 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja przedmiot zamówienia wynosiła co najmniej 12 

miesięcy, licząc od daty odbioru. 

 

Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i 

określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie 

tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, aprobata, 

specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Termin wykonania: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

 

Kod CPV:  

- 39112000-0 Krzesła  

- 39121200-8 Stoły 

 

 

Termin realizacji zamówienia:  

- 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

 

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymagania:  

a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,  

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności. 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,  

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły 

spełnienia – niespełnienia. 

 

 

c) posiadają potencjał techniczny 

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę 

oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły 

spełnienia – niespełnienia. 
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d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

według formuły spełnienia – niespełnienia. 

 

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone. 

 

V. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1. oferta została złożona z załącznikami, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, 

2. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym 

3.     nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone. 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena 100 pkt 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P). 
 
Kryterium „Cena” 
             C min 
C= -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku) 
             C bad  
 
gdzie:    
C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
C bad – cena brutto oferty badanej 
 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość 
punktów. 
 
VII. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty 
 
1. Ofertę należy dostarczyć: 

a)  w formie elektronicznej, na email: przetargi@falkow.pl 
 

w terminie do dnia 13.02.2023r do godz. 12.00 

 

mailto:przetargi@falkow.pl
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Zamawiający uwzględni oferty podpisane elektronicznie i oferty bez elektronicznego podpisu 

przesłane w formie skanów. 

 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

b) Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego 

wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, 

oryginał 

3) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał 

nr 3, oryginał 

 

c) Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 

reprezentacji danego Wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, do oferty należy 

dostarczyć stosowny dokument. 

VIII. Termin zakończenia realizacji umowy/zamówienia 

Termin realizacji umowy/zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 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 udziałów lub co najmniej 10% 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. 

 

Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, na podstawie art. 

7 ust. 9 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835):  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z 

dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78  

z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy, 

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z 

późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  
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z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty 

Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone. 

 

X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy 

W przypadku, gdy wyposażenie  przedstawione w ofercie w momencie dostawy: 

a) nie będzie dostępne na rynku, 
b) będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta/dystrybutora 

przewiduje się dopuszczenie innego wyposażenia pod warunkiem, że parametry techniczne 

będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, a cena nie ulegnie zmianie. 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIII. Informację o planowanych zamówieniach dodatkowych / uzupełniających 

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień dodatkowych lub uzupełniających 

XIV. Dodatkowe postanowienia 

a) Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.falkow.pl/ 

b) Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, oraz informacją o wyniku postepowania umieszczoną na 

stronie internetowej: http://bip.falkow.pl/ 

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

XV. Termin związania ofertą. 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

ZATWIERDZIŁ: 
 

Grzegorz Zganiacz - Prezes OSP Fałków 
03.02.2023r 

(data, podpis i pieczęć 
                                                                                                                                 osoby zatwierdzającej 

postępowanie) 

 
Załączniki: 
1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

4. Projekt umowy  
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć firmowa) 
 

 

Adres siedziby 
Wykonawcy 

 

Telefon do Wykonawcy  

E-mail do Wykonawcy  

Osoba do kontaktu 
(Imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe) 
 

 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2023r. pn. „Dostawa wyposażenia 
świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków- stoły i krzesła” 

oferuję dostarczyć przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej: 
 

 FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Przedmiot 
Cena jednostkowa 

brutto za 1 szt  
w zł 

Ilość 
Wartość brutto w zł, tj. 

cena jednostkowa x ilość 

Stół konferencyjny  44  

Krzesło konferencyjne  264  

Razem brutto  

Słownie………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
Oświadczam, iż: 

1. Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

tym transport, wniesienie do budynków świetlic wiejskich i ewentualny montaż  w 

miejscowościach: 

a) Skórnice, ul.Nadrzecze 4A (parter) - stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 
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b) Wąsosz, ul.Zuzowska 15 (parter) - stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

c) Turowice 67 (parter) - stoły 6 sztuk + krzesła 36 sztuk 

d) Zbójno 62  (parter)- - stoły 6 sztuk + krzesła 36 sztuk 

e) Sulborowice  7 (parter)-  stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

f) Gustawów 85 (parter) -  stoły 2 sztuk + krzesła 12 sztuk 

 

2. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy 

3. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na okres 30 dni 

5. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania zamówienia 

6. Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

 
 
 
....................................................                      ………………………………………….. 
      /data, miejscowość/                                                                            /podpis i pieczątka imienna 
                                                      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 
 
 

.....................................................................                                               …………………………. 

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                            miejscowość , dnia 

           O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia 

świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków- stoły i krzesła” 

dotyczące:  

a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c) posiadania potencjału technicznego 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 
 
 
 
 

...............................................................................……… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 
 

 
............................................................................                          ……………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                           miejscowość , dnia 

                 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Dostawa wyposażenia 

świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków- stoły i krzesła” 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż: 

1. Oświadczam iż nie jesteśmy powiązani z  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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie 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. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 9 w 

związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy wyklucza się: 

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)  

nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  

z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 

20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu 

Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78  z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 
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2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 593 z 

późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, 

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy  z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy 

odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego. 

 
 
 

...............................................................................… 
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Umowa Nr ZO.2.2023.PROW 
 

zawarta w dniu …………… w Fałkowie pomiędzy  

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie, ul. Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków, NIP: 658-189-64-48, 

Regon: 292693761 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Grzegorza Zganiacza - Prezesa 

Roberta Donieckiego – Skarbnika 

a 

……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot umowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich zgodnie operacją pn.: ”Doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków” 

realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego w oparciu o „Regulamin zamówień 

publicznych do 130 tys. złotych w gminie Fałków”, Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym pn. ” Dostawa 

wyposażenia świetlic wiejskich na terenie gminy Fałków- stoły i krzesła”, w tym: 

a) Stoły konferencyjne – 44 sztuki 

b) Krzesła konferencyjne – 264 sztuki 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 

§ 1, zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi przez Zamawiającego w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, a Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty oferowanej ceny za prawidłowe wykonanie dostawy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj do dnia…………….. do świetlic wiejskich, 

zlokalizowanych w miejscowościach:  

a) Skórnice, ul.Nadrzecze 4A (parter) - stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

b) Wąsosz, ul.Zuzowska 15 (parter) - stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

c) Turowice 67 (parter) - stoły 6 sztuk + krzesła 36 sztuk 

d) Zbójno 62  (parter)- - stoły 6 sztuk + krzesła 36 sztuk 

e) Sulborowice  7 (parter)-  stoły 10 sztuk + krzesła 60 sztuk 

f) Gustawów 85 (parter) -  stoły 2 sztuk + krzesła 12 sztuk 
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2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne 

ryzyko oraz dokona rozładunku, wniesienia i ewentualnego montażu w miejscach docelowej 

dostawy  

3. Strony zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w szczególności do 

podjęcia współpracy w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

§ 4 

1. Przedmiot zamówienia w ramach umowy będzie fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad..  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego na emaila przetargi@falkow.pl 

o terminie dostawy na co najmniej 2 dni robocze przed jej realizacją. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonując dostawę na rzecz Zamawiającego nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże przedmiot umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami osób trzecich.  

§ 6 

1. Z czynności odbioru dostawy Wykonawca sporządzi protokół odbioru, który zostanie podpisany 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę  

2. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości w terminie do 3 dni roboczych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych 

osób trzecich, w tym ekspertów, specjalistów i biegłych.  

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie jest: 

1) niezgodne z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego wyposażenia lub nie 

jest kompletne; 

2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia 

 Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół 
zawierający przyczyny odmowy odbioru. 

 § 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę określoną w kalkulacji 

podanej w ofercie w łącznej kwocie brutto  ……………………………… zł z VAT według 

obowiązujących stawek, (słownie brutto:……………………………… 

…………………………………………………………………). 

2. Kwota brutto zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

3. Kwota określona w ust. 1 jest niezmienna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

4. Faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego z czynności odbioru 

dostawy. 

5. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

określone na fakturze. 

7. Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:  

Nabywca/Odbiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowie, ul. Plac Kościelny 11, 26-260 Fałków, 

NIP: 658-189-64-48 

mailto:przetargi@falkow.pl
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8. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

2)  Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 

a)  Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o 

której mowa powyżej, 

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług. 

9. W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy nie będzie wskazany w elektronicznym 

wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek  objęty 

wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

10. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca  proszony jest o 

poinformowanie Zamawiającego  o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF. 

§ 8 

1. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymogi gwarancyjne opisane w ofercie. 

2. Wykonawca udziela co najmniej 12 - miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru 

przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i po podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych zamówieniem, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w 

terminie 10 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego, do ich 

usunięcia.  

4. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do odbioru wyposażenia podlegającego naprawie gwarancyjnej i jego zwrotu, od 

i do Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

6. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, wystarczające jest 

zgłoszenie roszczeń w terminie ich obowiązywania. 

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć kary 

umowne:  

1) w wysokości 5% wartości ceny brutto, o której mowa w § 7, ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

2) w wysokości 1% ceny brutto, o której mowa w § 7, ust. 1 za każdy dzień zwłoki przy dostawie 

liczony od upływu terminu dostawy lub terminu wyznaczonego do usunięcia wad, za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji; 
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3) łączna maksymalna wartość kar umownych wynosi 20% wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 7, ust.1 umowy,  

4) w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody, której wartość będzie przekraczała 

kary umowne, wartość szkody będzie egzekwowana do pełnej jej wysokości na zasadach 

ogólnych. 

§ 10 

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian: 

w przypadku, gdy wyposażenie  przedstawione w ofercie w momencie dostawy: 

c) nie będzie dostępne na rynku, 

d) będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta/dystrybutora 

 

przewiduje się dopuszczenie innego wyposażenia pod warunkiem, że parametry techniczne będą 
spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, a cena nie ulegnie zmianie. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 12 

Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

 

 

Wykonawca                                                                             Zamawiający  

 


