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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 

Polska Organizacja Turystyczna 
– jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego i udzielająca zamówienia:  
1) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  
2) Fax: +48 22 536 70 04 
3) Strona internetowa: www.pot.gov.pl 
4) E-mail: pot@pot.gov.pl , zaneta.kot.pot.gov.pl 
5) Kontakt z Zamawiającym: Piotr Cheda – tel. (22) 536 70 20 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
 
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym 
dotyczącym zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa prasy dla Polskiej 
Organizacji Turystycznej na okres 2 lat od daty podpisania umowy. 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
3. Kryteria udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 
Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać 
złożona na Formularzu ofertowym oraz Formularzu cenowym (wzór w Załączniku nr 2).  
 
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09.00 do 
17.00 – Żaneta Kot, tel. 22/536 70 11, e-mail: zaneta.kot@pot.gov.pl  
 
5. Termin wykonania 
 
Od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.  

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 
1) Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: zaneta.kot@pot.gov.pl lub dostarczyć 

na adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 
8. W przypadku przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan podpisanych 
dokumentów.  

2) Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2018 roku o godz. 10:00. 
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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7. Kryteria oceny ofert: 
 
1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o cenę.              

 
2) Cena podana w ofercie jest ceną za wykonanie całego zadania. Cena powinna 

zawierać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia. 
3) Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto oraz wartość netto w PLN. 
4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie 

najniższą cenę. 
 

8. Informacje dodatkowe: 
1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.); 
2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 
czasie,  

b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym 

etapie postępowania. 
4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
udziału w postępowaniu. 

 
Załączniki: 

 Załącznik nr  1: Opis przedmiotu zamówienia 
 Załącznik nr  2: Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym 
 Załącznik nr  3: wzór Umowy 

  



Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostawę prasy do siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2019-
2020 

 
Podział prasy na departamenty: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Prasa powinna być dostarczana do Zamawiającego na adres ul. Chałubińskiego 8, od 

poniedziałku do piątku do godz. 8:00 (pozostawienie prasy na recepcji głównej 

budynku). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu 

zmówienia lub korekty tytułów czasopism w trakcie obowiązywania zamówienia. 

L.p. Odbierający Tytuły 
1. Prezes Wiadomości Turystyczne 

Dziennik Gazeta Prawna 
Rzeczpospolita 
Rynek turystyczny 

2. DPTK i BRP 
 

Wiadomości Turystyczne 
Rynek turystyczny 

3. BFE i BA Rzeczpospolita 

4. Zamówienia 
Publiczne 

Przetargi Publiczne 
Monitor Zamówień Publicznych 

7. Kadry Dziennik Gazeta Prawna 
8. DSM i DKI 

 
Wiadomości Turystyczne 
Marketing w praktyce 
Rynek turystyczny 



Załącznik nr 2  

Zamawiający: 

Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 

00 – 613 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP ...................................   REGON .............................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................  

Numer telefonu: (**) .............................. Numer faksu: (**).............................. 

e-mail .............................................................................................................. 

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe  na dostawę prasy dla Polskiej Organizacji Turystycznej , 

zgodnie z wymogami zawartymi w  zapytaniu ofertowym  oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

CENA: …………………………………. zł brutto, 

tj. słownie ……………………………………………………………………………… złotych brutto. 

CENA: …………………………………. zł netto, 

tj. słownie ……………………………………………………………………………… złotych netto. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  
w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie 
niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także 



akceptujemy wzór Umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

     

 

…………………………………………………………….  

 (podpis uprawnionego  

        przedstawiciela Wykonawcy 

  



 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

Lp. Tytuł Wydania 
Ilość 

egzemplarzy 

Ilość wydań 

w okresie 

zamówienia 

Cena 

brutto 

za 1 

egz. 

Wartość 

brutto 

(DxExF) 

A B C D E F G 

1 Rzeczpospolita od pn. do pt. 2 504   

2 Dziennik Gazeta Prawna od pn. do pt. 2 504   

3 Wiadomości Turystyczne dwutygodnik 3 48   

4 Rynek Turystyczny miesięcznik 3 24   

5 Monitor Zamówień 
Publicznych 

miesięcznik 1 24   

6 Przetargi Publiczne miesięcznik 1 24   

7 Marketing w praktyce miesięcznik 1 24   

RAZEM   

 

  



Umowa nr ………… 

 

zawarta w  dniu ………………………… w Warszawie,   

pomiędzy: 

Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w (00-613) Warszawie przy ul. 

Chałubińskiego 8;  

NIP 525-21-50-196 

REGON 016213775 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „POT”,  

reprezentowaną przez: 

Annę Zabłocką – Sztyber – p.o. Dyrektora Biura Administracyjnego 

Halinę Trojanowską - Głównego Księgowego 

 

a  

……………………………………………………… z siedzibą w ……………………………,  ul. 

………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………….. pod nr KRS: 

………………………………. 

NIP: ……………………………  

REGON: …………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną  przez: 

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

 

  



wybranym na podstawie zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie art. 4 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986, z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa zaprenumerowanej 

prasy dla Polskiej Organizacji Turystycznej. 

2. Tytuły oraz ilości dostarczanej prasy określone zostały w Ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia przez 

cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, poprzez odstąpienie od zakupu 

bądź dokupienie poszczególnych tytułów prasowych lub zmiany liczby 

egzemplarzy czasopism wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do Umowy, bez 

konieczności zmiany Umowy. Zgłoszona zmiana będzie uwzględniona przez 

Wykonawcę w dostawie nie później niż w ciągu 2 dni w przypadku dzienników 

oraz w ciągu 7 dni w przypadku pozostałych tytułów. Zmiany zamówienia będą 

dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub poprzez e-

mail. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuję się do: 

a) dostarczania tytułów prasowych od poniedziałku do piątku, do godz. 8:00, 

do siedziby Zamawiającego pod adresem: 

Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 

Prasa powinna być pozostawiona na recepcji głównej budynku. 

b) dostarczania prasy w podziale na p,oszczególne departamenty, zgodnie z 

listą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

c) dostarczania prasy krajowej w dniu wydania, a prasy zagranicznej   

z maksymalnie jednodniowym opóźnieniem w stosunku do  dnia wydania, 



d) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

dotyczących prenumerowanej prasy tj. zmianie tytułu, częstotliwości 

ukazywania się lub wycofaniu tytułu z rynku, 

e) dostarczania wyłączenie takich egzemplarzy prasy, do których nie 

dołączono płatnych dodatków typu Książki, płyt CD, DVD i innych, z 

wyjątkiem dodatków bezpłatnych. 

 

§3 

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

2. Łączna kwota wynagrodzenia, za cały okres obowiązywania Umowy, nie może 

przekroczyć   

………………………………….. zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………… brutto). 

3. Obowiązek kontrolowania stanu realizacji kwoty określonej w ust. 2 leży po 

stronie Zamawiającego. Zamawiający będzie comiesięcznie podliczał kwoty z 

opłaconych faktur  

i kontrolował, czy suma wydatkowana na opłacenie faktur nie przekracza kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia. 

4. W cenę wskazaną w ust. 2 wliczone są wszystkie koszty świadczenia usługi, w 

tym koszty dostawy prasy oraz udzielony Zamawiającemu upust w wysokości 

……………… %, naliczany od każdego zamówienia. 

 

§4 

1. Strony ustalają, że należności z tytułu Umowy płatne będą za miesięczne okresy 

rozliczeniowe, z dołu, po wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie 21 dni liczonych od dnia wystawienia faktury 

VAT z zastrzeżeniem, że prawidłowo wystawiona faktura wpłynie do 



Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku gdy faktura 

wpłynie do Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu płatności o ilość dni opóźnienia 

w dostarczeniu faktury.  

3. Wykonawca będzie wystawiał co miesiąc faktury dla POT z wyszczególnieniem 

podziału prenumeraty na poszczególne departamenty POT, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie ponosi kosztów, nieobjętych Umową.  

 

§5 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku 

niedotrzymania ustalonych w Umowie terminów dostawy prasy codziennej, w 

wysokości 50% wartości brutto tej dostawy, za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 5 dni, Zamawiający nie 

zapłaci za tę dostawę (co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tej 

dostawy) i może naliczyć Wykonawcy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, karę 

umowną w wysokości 50% wartości brutto danej dostawy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

zamówienia, określonej  

w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający 

niezależnie od kar umownych, może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

 

§6 

1. Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy w 

przypadku:  

a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 



nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy; 

b. gdy zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy;  

c. gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z naruszeniem 

postanowień Umowy lub jej integralnych załączników. 

2. Oświadczenie Zamawiającego w przedmiocie odstąpienia od niniejszej Umowy z 

powyższych przyczyn zostanie złożone Wykonawcy na piśmie. Zamawiający 

może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, o zaistnieniu okoliczności 

uprawniającej go do odstąpienia od Umowy. 

3. Zamawiający może także wypowiedzieć umowę, jeżeli Wykonawca w sposób 

niewłaściwy lub nienależyty wykonuje Umowę, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do właściwego wykonywania Umowy. Wypowiedzenie zostanie 

złożone przez Zamawiający na piśmie,  

z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy na skutek niewłaściwego lub 

nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, jest on zobowiązany zrealizować 

wszystkie zamówienia przyjęte przed rozwiązaniem Umowy. 

 

§7 

1. Z ramienia Zamawiającego za realizację Umowy będą odpowiadały: Piotr Cheda 

tel. 22 536 70 20, adres e-mail: piotr.cheda@pot.gov.pl, Agata Kalbarczyk tel. 

22 536 70 01, adres e-mail: agata.kalbarczyk@pot.gov.pl, które są upoważniona 

do dokonywania zmian na koncie klienta. 

2. Z ramienia Wykonawcy za realizację Umowy będzie odpowiadał/a: 

………………………… tel. …………………………………, adres e-mail: 

………………………………………... 

3. Osoby wskazane w ust. 1 oraz 2 nie są upoważnione do składania w imieniu 

danej strony oświadczeń woli w zakresie zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od 

niniejszej Umowy. 
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§8 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§9 

Strony mają obowiązek niezwłocznego pisemnego poinformowania o każdorazowej 

zmianie adresu swojej siedziby pod rygorem uznania za dostarczoną korespondencje 

wysłaną na ostatni adres. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§11 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Lista odbiorców prasy w podziale na departamenty POT 

 

 

 

Wykonawca  Zamawiający 

 


