
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa 

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

Siedziba 

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

Nr telefonu/faks 

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

Nr konta bankowego 

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

Nr NIP 

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

Nr REGON 

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

Dane dotyczące Zamawiającego 

Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o. o. w restrukturyzacji 

ul. Słowackiego 2, Września 62-300 

Zobowiązania Wykonawcy 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez 

zakup i dostawę akumulatorów do urządzeń zasilania gwarantowanego UPS za 

następującą cenę: 

Pakiet nr 1 

 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

J. Ilość Cena 

jedn.  

netto 

VAT 

% 

Wartość 

VAT 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1.  Akumulator  

MWL 100–12h, 

12V 100Ah 

 

Szt. 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Razem   

 

Wartość netto  ……………………………………………………………….. zł  

Podatek VAT  ……………………………………………………………….. zł 

Wartość brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

Termin gwarancji …………. miesięcy 



Pakiet nr 2 

 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

J. Ilość Cena 

jedn.  

netto 

VAT 

% 

Wartość 

VAT 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1.  Akumulator  

MWL 33–12h, 

12V 33Ah 

 

Szt. 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Razem   

 

Wartość netto  ……………………………………………………………….. zł  

Podatek VAT  ……………………………………………………………….. zł 

Wartość brutto ……………………………………………………………...... zł 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………. zł) 

Termin gwarancji …………. miesięcy 

 

1. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/my, że posiadam/my wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Oświadczam/my, że akceptuję/my proponowany przez Zamawiającego projekt umowy. 

4. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do 

zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i 

ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i 

uznaję/my się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

6. Usługę wykonam/my sami / przy udziale podwykonawcy (niepotrzebne skreślić): 

Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na usługę: 

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

Nazwa, adres podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

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

7. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*
 

1) 
rozporządzenie 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).  

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

8. Załącznikami do oferty są: 

1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………… 

 

 

 

…………………..…………………, dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

   …………………………………………………………. 

                (podpis upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Projekt Umowy 

Umowa nr …../2022, 

zawarta w dniu ….................r., pomiędzy  

„Szpitalem Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 

Września 62-300, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290122, kapitał zakładowy 36 

650 000 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym, reprezentowaną przez Urszulę Kosmecką - Prezesa Zarządu, 

 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa akumulatorów do urządzeń zasilania 

gwarantowanego UPS w rodzaju oraz ilości określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 

§ 2 

Za zamówiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy ……… zł netto, ………. zł brutto, 

zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.  

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni 

roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca uzgodni termin dostawy z Zamawiającym. 

2. Wykonanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez obie strony 

umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto 

wskazanej w § 2 za każdy dzień zwłoki w dostawie. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej bezpośrednio z należności     

wynikającej z faktury  dostarczonej  po  zrealizowaniu dostawy, z zastrzeżeniem art. 15r
1 

ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 



3. Za opóźnienie w zapłacie  Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe  w 

transakcjach handlowych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną, do  wysokości   rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 2. 

§ 5 

Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 6 

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …… miesięcy. 

§ 7 

Strony oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 8 

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie sprawy sporne mogące powstać w związku z wykonaniem tej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Wykonawca  oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego   swoich  

danych osobowych w zakresie wynikającym z realizacji celu i treści niniejszej umowy  oraz, 

że została poinformowana o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z regulacjami 

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 Nr 119 str. 1). 

§ 11 

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424).  

 

 

 

 



§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


