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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 
5) Kontakt z Zamawiającym: Sylwester Tafil – tel. (22) 536 70 21 

                                                  Grzegorz Milewski – tel. (22) 536 70 31 
 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia; 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminów wewnętrznych Polskiej 
Organizacji Turystycznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

2) Zamawiający informuje Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest w trybie 
otwartego konkursu ofert, tj. każdy z Wykonawców może złożyć w postępowaniu 
ofertę. Ponadto: 
a. do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986); 
b. zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

• odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 
czasie,  

• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  
• zmiany terminów wyznaczonych w Ogłoszeniu, 
• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym 

etapie postepowania; 
d. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

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

3. Przedmiot zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest cykliczna i systematyczna dostawa artykułów spożywczych 
na rzecz zamawiającego od dnia podpisania umowy do 28.02.2021 roku. 
 
 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia.  
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4. Termin realizacji zamówienia. 

od dnia podpisania umowy do 28.02.2021 roku. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej. 

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. 

3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  

i terminowe wykonanie zamówienia. 

4) Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna 

zostać złożona na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 2). Do oferty należy 

załączyć Formularz cenowy (Dodatek do Formularza ofertowego) z uwzględnieniem 

cen jednostkowych oraz podpisane Oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór w Załączniku nr 3). Wykonawca poda 

cenę ofertową jako wartość brutto w PLN z należnym podatkiem VAT. 

6. Termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 22.04.2019 r. do godz. 11.00. 

Oferty, które dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą uwzględnione. 

Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej na adres Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub w formie elektronicznej na 

adres email: zaneta.kot@pot.gov.pl 

2) Ofertę należy złożyć na wszystkie elementy wymienione w Formularzu Cenowym. 

Pominięcie którejkolwiek z pozycji wymienionych w Formularzu Cenowym 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

3) Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

4) Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik 

nr 2) wraz z Formularzem cenowym, uwzględniającym ceny jednostkowe  oraz 

Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3).  

5) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści 

złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub 

odpowie w niewystarczający sposób nie zostanie uwzględniona. 

  

mailto:zaneta.kot@pot.gov.pl
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7. Kryteria wyboru oferty. 

Kryterium    Waga kryterium 
Cena brutto     100% 

 
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która będzie miała najniższą 

cenę. 
 

8. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.  

2) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 

3) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 

9. Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, socjalnych oraz naczyń i 

sztućców jednorazowych. 

2. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy lub do czasu wyczerpania kwoty umowy, 

w zależności co nastąpi pierwsze.  

3. Dostarczenie artykułów spożywczych będzie się odbywało  sukcesywnie, w terminach, 

ilościach i asortymencie określanym każdorazowo w zleceniu przez Zamawiającego. 

Zlecenie będzie przesyłane e – mailem na adres Wykonawcy wskazany w umowie. 

4. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje wymienione w Formularzu Ofertowym. 

Pominięcie którejkolwiek z pozycji wymienionych w Formularzu Ofertowym skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 

5. Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Artykuły spożywcze powinny być opakowane w sposób zabezpieczający przed 

zniszczeniem i zamoczeniem. 

7. Wykonawca zagwarantuje, że Przedmiot zamówienia jest pełnowartościowy, wolny od 

wad oraz będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta. 

8. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będę w walucie polskiej, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT po każdorazowej dostawie artykułów do siedziby 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości kwoty jak i asortymentu. 
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Lp. Nazwa i opis Liczba Jednostka miary 
Nazwa 

firmy/marka 

1 
herbata ekspresowa czarna, opak. 
100 szt. Lipton lub Tetley 

161 opakowanie 
Lipton/Tetley 

2 
herbata zielona, opak. 20 szt. Lipton 
lub Tetley 

46 opakowanie 
Lipton 

3 
kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet, 
200 g. 

64 sztuka 
Jacobs Velvet 

4 kawa ziarnista Lavazza,1 kg. 317 opakowanie 
Lavazza 

5 
kawa mielona Jacobs lub Nescafe, 
250 g. 

31 opakowanie 
Jacobs 

6 
woda mineralna gazowana  
Cisowianka Perlage 0,33 l. w 
szklanej butelce, opak. 1 szt. 

284 zgrzewka Cisowianka 
Perlage 

7 

woda mineralna niegazowana 
Cisowianka Perlage lub Jurajska 
0,33 l. w szklanej butelce, opak. 1 
szt. 

1 135 zgrzewka 
Cisowianka 
Perlage 

8 
woda mineralna gazowana  
Nałęczowianka, Cisowianka, Żywiec 
0,5 l. opak. 1 szt. 

2 112 zgrzewka 

Cisowianka 

9 
woda mineralna niegazowana 
Nałęczowianka lub Cisowianka, 
Żywiec 0,5 l. opak. 1 szt. 

2 904 zgrzewka 

Cisowianka 

10 
woda mineralna gazowana 
Nałęczowianka, Cisowianka, Żywiec 
1,5 l. opak. 1 szt. 

695 zgrzewka 

Cisowianka 

11 
woda mineralna niegazowana 
Nałęczowianka, Cisowianka, Żywiec, 
ARO 1,5 l. opak. 1 szt. 

1 025 zgrzewka 

Cisowianka 

12 
sok owocowy Tymbark lubTarczyn, 
w butelce szklanej, 0,33 l. w różnych 
smakach 1szt. 

3 300 zgrzewka 

Tarczyn 
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13 
Coca-Cola lu 0,5 l. w butelce 
plastikowej 1 szt. 

783 zgrzewka 
Coca-Cola 

14 
napój niegazowany Nestea 0,5 l. 
różne smaki 1 szt. 

31 zgrzewka 
Nestea 

15 
sok owocowy  100%  2 l. opak. 1 szt. 
Hortex 

260 zgrzewka 
Hortex 

16 
cytrynka do herbaty 7,5 g.opak.10 
szt. Hortrex 

220 opakowanie 
Łowicz 

17 
śmietanka do kawy 10 g.opak.12 szt. 
Łowicz 

62 opakowanie 
Łowicz 

18 
mleko+mleko bez laktozy 1 l. 3,2% 
Łaciate 

290 opakowanie 
Łaciate 

19 mleko 1 l. 2,0% Łaciate 634 opakowanie 
Łaciate 

20 mleko 0,5 l. 3,2% Łaciate  141 opakowanie 
Łaciate 

21 mleko 0,5 l. 2,0% Łaciate  31 opakowanie 
Łaciate 

22 cukier 1 kg. Diamant 35 opakowanie 
Diamant 

23 cukier w kostkach, 1 kg. 55 opakowanie 
Diamant 

24 paluszki słone 200 g. 57 opakowanie 
Lajkonik 

25 
wyrób czekoladowy Ptasie Mleczko 
Wedel, rózne smaki 380 g. 

95 opakowanie 
Wedel 

26 
ciastka Delicje Szampańskie Wedel, 
różne smaki 147 g. 

733 opakowanie 
Wedel 

27 ciastka Łakotki, różne smaki 168 g. 147 opakowanie San 

28 ciastka kruche Pieguski, różne smaki 669 opakowanie Milka 

29 ciastka HIT, różne smaki 31 opakowanie Bahlsen 

30 
ciastka  bakaliowe w czekoladzie - 
Jeżyki, różne smaki 140 g 

231 opakowanie 
Jutrzenka 

 

31 Śliwka Nałęczowska, 1 kg 211 opakowanie Wedel 
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32 
Mieszanka Wedlowska 220 g. 
mieszanka cukierków nadziewanych  

143 opakowanie 

Wedel 

33 
Pierniki Toruńskie w czekoladzie    
500 g. (serduszka) 

277 opakowanie 
Kopernik 

34 cukierki Kukułki 1 kg. 31 opakowanie Wawel 

35 cukierki Michałki 1 kg. 31 opakowanie Wawel 

36 cukierki mini owocowe 1 kg 31 opakowanie Odra 

37 
chipsy ziemniaczane Lay`s, różne 
smaki 150 g. 

31 opakowanie 
Lay`s 

38 
orzeszki ziemne Felix, różne smaki 
150 g. 

86 opakowanie 

Felix 

39 
oscypli pakowane próżniowo,           
ca` 200 g. 

121 opakowanie 

Juhas Bis 

40 
kabanosy krakowskie pakowane 
próżniowo, 1,0 kg.  

31 opakowanie 

Krakowski Kredens 

41 serwetki, 33/33 różne kolory 81 opakowanie 
Duni 

42 ściereczki lniane do wycierania 
naczyń 70 x 47 

31 sztuka 
Zwoltex 

43 gąbka do mycia naczyń 5 szt. 31 opakowanie Aro 

44 ręczniki papierowe, 2 rolki 156 opakowanie Mola 

45 płyn do mycia naczyń, 1 l , Ludwik 31 sztuka Inco 

46 
płyn do mycia naczyń, 500 ml, 
Ludwik 

31 sztuka 
Inco 

47 sztućce plastikowe - łyżki, 100 szt. 31 opakowanie Aro 

48 
sztućce plastikowe - widelce, 100 
szt. 

101 opakowanie 
Aro 

49 sztućce plastikowe - noże, 100 szt. 66 opakowanie Aro 

50 sztućce plastikowe - widelczyki, 100 
szt. 

31 opakowanie 
Aro 

51 ściereczka uniwersalna do 
wycierania, 38 x 40, 3 szt. 

31 opakowanie 
Palcani 

 

52 mieszadełka do kawy/herbaty 
plastikowe, 1`000 szt. 

31 opakowanie 
Aro 
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53 
kieliszki plastikowe małe, 
40ml,50szt. 

31 opakowanie 
Aro 

54 szklanki plastikowe do napojów, 
pojemność 0,2 l, 100 szt. 

44 opakowanie 
Smart 

55 tacki jednorazowe papierowe 
prostokątne 14 x 20 cm, 100 szt. 

31 opakowanie 
Aro 

56 miseczki jednorazowe okrągłe 
styropanowe, 50 szt. 

33 opakowanie 
Aro 

57 kubeczki jednarozowe do ciepłych 
napoi, 200 ml, 50 szt. 

40 opakowanie 
Aro 

58 kubeczki jednarozowe do zimnych 
napoi, 200 ml, 100 szt. 

37 opakowanie 
Aro 

59 otwieracz do kapsli 31 sztuka Hendi 

60 korkociąg 31 sztuka Aro 

61 wykałaczki, 100 szt. 37 opakowanie Aro 

62 worki na śmieci, 120 l + 35 L, 25 szt. 31 opakowanie Jan Niezbędny 

63 talarki Lajkonik, 170 g 31 opakowanie Lajkonik 

64 cukierki marcepanki Mieszko, 260 g 31 opakowanie Mieszko 

65 banany 1 kg 66     

66 cytryny 1 kg 22     

67 jabłka 1 kg 66     

68 pomarańcze 1 kg 66     

    18605   Razem 
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Załącznik nr 2                                                                                                                      Zamawiający: 

Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
 

OFERTA 
 
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 Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na cykliczną i systematyczną 
dostawę artykułów spożywczych na rzecz zamawiającego od dnia podpisania umowy do 
28.02.2021 roku, nr 20/4/2019/ŻK, zgodnie z wymogami zawartymi w  Ogłoszeniu, 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę: 
Cena netto: …………………………………………………………………….. zł, 

słownie ………………………………………………………………………………. 

Podatek VAT ………………………………………………………………………  zł, 

słownie……………………………………………………………………………….. 

Cena brutto………………………………………………………………………….zł,  

słownie………………………………………………………………………………. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także 

akceptujemy istotne postanowienia 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. 

3. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 
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• Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

………………………………………….…………… 

.........................., dn. ........................                  …………..................................... 

 (podpis uprawnionego  
               przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik do Formularza ofertowego                                                  
 

  
Formularz Cenowy 
       

Lp. Nazwa i opis Liczba szt.  
Cena 

jednostkowa 
brutto w PLN  

Wartość brutto      
w PLN 

1 
herbata ekspresowa czarna, opak. 100 
szt. Lipton lub Tetley 

161   

2 
herbata zielona, opak. 20 szt. Lipton lub 
Tetley 

46   

3 kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet, 200g. 64   

4 kawa ziarnista Lavazza,1 kg. 317   

5 kawa mielona Jacobs lub Nescafe, 250g. 31   

6 
woda mineralna gazowana  Cisowianka 
Perlage 0,33 l. w szklanej butelce, 1 szt. 

284   

7 
woda mineralna niegazowana Cisowianka 
Perlage lub Jurajska 0,33 l. w szklanej 
butelce, 1 szt. 

1 135   

8 
woda mineralna gazowana  
Nałęczowianka, Cisowianka, Żywiec 0,5 l. 
1 szt. 

2 112   

9 
woda mineralna niegazowana 
Nałęczowianka lub Cisowianka, Żywiec 
0,5 l. 1 szt. 

2 904   

10 
woda mineralna gazowana 
Nałęczowianka, Cisowianka, Żywiec1,5 l.  
1 szt. 

695   

11 
woda mineralna niegazowana 
Nałęczowianka, Cisowianka, Żywiec, ARO 
1,5 l. 1 szt. 

1 025   
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12 
sok owocowy Tymbark lubTarczyn, w 
butelce szklanej, 0,33 l. w różnych 
smakach 1 szt. 

3 300   

13 
Coca-Cola lu 0,5 l. w butelce plastikowej 1 
szt. 

783   

14 
napój niegazowany Nestea 0,5 l. różne 
smaki, 1 szt. 

31   

15 
sok owocowy  100%  2 l. opak. 1 szt. 
Hortex 

260   

16 
cytrynka do herbaty 7,5 g.opak.10 szt. 
Hortrex 

220   

17 
śmietanka do kawy 10 g.opak.12 szt. 
Łowicz 

62   

18 
mleko+mleko bez laktozy 1 l. 3,2% 
Łaciate 

290   

19 mleko 1 l. 2,0% Łaciate 634   

20 mleko 0,5 l. 3,2% Łaciate  141   

21 mleko 0,5 l. 2,0% Łaciate  31   

22 cukier 1 kg. Diamant 35   

23 cukier w kostkach, 1 kg. 55   

24 paluszki słone 200 g. 57   

25 
wyrób czekoladowy Ptasie Mleczko 
Wedel, rózne smaki 380 g. 

95   

26 
ciastka Delicje Szampańskie Wedel, różne 
smaki 147 g. 

733   

27 ciastka Łakotki, różne smaki 168 g. 147   

28 
ciastka kruche Pieguski, różne smaki 135 
g.  

669   

29 ciastka HIT, różne smaki 250 g. 31   

30 
ciastka  bakaliowe w czekoladzie - Jeżyki, 
różne smaki 140 g 

231   

31 Śliwka Nałęczowska, 1 kg 211   
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32 
Mieszanka Wedlowska 220 g. mieszanka 
cukierków nadziewanych  

143   

33 
Pierniki Toruńskie w czekoladzie  500 g. 
(serduszka) 

277   

34 cukierki Kukułki 1 kg. 31   

35 cukierki Michałki 1 kg. 31   

36 cukierki mini owocowe 1 kg 31   

37 
chipsy ziemniaczane Lay`s, różne smaki 
150 g. 

31   

38 
orzeszki ziemne Felix, różne smaki      150 
g. 

86   

39 oscypki pakowane próżniowo, 200 g. 121   

40 
kabanosy krakowskie pakowane 
próżniowo, 1kg.  

31   

41 
serwetki, 33/33 różne kolory, opak. 1000 
szt.  

81   

42 ściereczki lniane do wycierania naczyń 70 
x 47 (op. 4 szt.) 

31   

43 gąbka do mycia naczyń (op. 5 szt.) 31   

44 ręczniki papierowe, op. 2 rolki 156   

45 płyn do mycia naczyń, 1 l , Ludwik, PUR 31   

46 płyn do mycia naczyń, 500 ml, Ludwik 31   

47 sztućce plastikowe - łyżki, op. 100 szt. 31   

48 sztućce plastikowe - widelce, op.100 szt. 101   

49 sztućce plastikowe - noże, op.100 szt. 66   

50 sztućce plastikowe - widelczyki, op.100 
szt. 

31   

51 ściereczka uniwersalna do wycierania, 38 
x 40, op. 3 szt. 

31   

52 mieszadełka do kawy/herbaty 
plastikowe, op. 100 szt. 

31   

53 kieliszki plastikowe małe,40ml,op. 50szt. 31   

54 szklanki plastikowe do napojów, 
pojemność 0,2 l, op. 100 szt. 

44   
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55 tacki jednorazowe papierowe 
prostokątne 14 x 20 cm, op. 100 szt. 

31   

56 miseczki jednorazowe okrągłe 
styropanowe, op. 50 szt. 

33   

57 kubeczki jednarozowe do ciepłych napoi, 
200 ml, op. 200 szt. 

40   

58 kubeczki jednarozowe do zimnych napoi, 
200 ml, op. 100 szt. 

37   

59 otwieracz do kapsli 1 szt. 31   

60 korkociąg szt.1 31   

61 wykałaczki, 100 szt. 37   

62 worki na śmieci, 120 l + 35 L, op. 25 szt. 31   

63 talarki Lajkonik, 170 g  31   

64 cukierki marcepanki Mieszko, 260 g  31   

65 owoce banany, 1 kg  66   

66 cytryny, 1kg 22   

67 jabłka, 1kg 66   

68 pomarańcze, 1kg 66   
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Załącznik nr 3 

 
Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 
ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):  
Nazwa: ______________________________________________________________________  
Adres siedziby: _______________________________________________________________  
oświadczam(y), że:  
 
1. Posiadam(y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam(y) zdolność techniczną lub zawodową, 

3. Znajduję (emy) się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe 

i terminowe wykonanie zamówienia. 

 
 

 
............................. dn. ..................... 

 
 

    
................................................... 
(podpis uprawnionego  

               przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

 
 

UMOWA NR         / BA / GM / 2019 

 

zawarta w dniu ………/…………/ 2019 r. w Warszawie pomiędzy: 

Polską Organizacją Turystyczną  z siedzibą w Warszawie, 00-613, przy ul. Chałubińskiego 8, 

REGON: 016213775 

reprezentowaną przez:  

Annę Zabłocką - Sztyber - p.o. Dyrektora Biura Administracyjnego, 

Halinę Trojanowską - Główną Księgową, 

zwana dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………; NIP: 

…………………., REGON: …………………… 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie Zarządzenia nr 

23/16 Prezesa polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 lipca 2016 r.  

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Polskiej Organizacji Turystycznej do 

których ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest dostawa artykułów spożywczych i socjalnych oraz naczyń  

i sztućców jednorazowych, określonych w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik  
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nr 1 do Umowy i zgodnych ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej „Towarem”. 

 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru, o którym mowa w § 1 sukcesywnie, w 

terminach, ilościach i asortymencie określanym zleceniem, które będzie przesyłane          e-

mailem każdorazowo przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest pełnowartościowy, wolny od wad oraz 

będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do określania terminu i wielkości dostawy na co najmniej dwa 

dni robocze przed terminem dostawy Towaru. 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilościach Towaru określonego  

w załączniku nr 2 do Umowy w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, że 

zmiany te nie spowodują przekroczenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar do siedziby Zamawiającego, do miejsca 

wskazanego przez osobę, o której mowa w ust. 3. 

3. Do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania odbioru towaru, upoważniony jest Sylwester 

Tafil, tel.+48 22 536 70 21, e-mail: sylwester.tafil@pot.gov.pl oraz  

Grzegorz Milewski, tel. +48 22 536 70 31, e-mail: grzegorz.milewski@pot.gov.pl 

4. Do kontaktów z Zamawiającym upoważniony jest ………………………….., 

tel………………………, e-mali……………………… 

§ 4 

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

mailto:sylwester.tafil@pot.gov.pl
mailto:grzegorz.milewski@pot.gov.pl
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§ 5 

1. Strony postanawiają, że za dostarczony Towar Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na 

podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym. 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej Umowy przez cały 

okres jej trwania nie przekroczy kwoty brutto:  ……………………. zł. (słownie: 

…………………. złotych 00/100). 

§ 6 

1. Wartości poszczególnych dostaw wyliczane będą przy zastosowaniu cen jednostkowych 

brutto przedstawionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej potwierdzonej dostawie Towaru przez osobę 

wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana zostanie przez Zamawiającego  

w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze 

VAT. Podstawą do wystawienia faktury, jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 

poszczególnych dostaw Towaru, zamawianego przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zapłaci za dostarczony Towar w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Niedokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony Towar nie upoważnia 

Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii Towaru. 

§ 7 

1. Strony dopuszczają w szczególnych okolicznościach możliwość dostawy artykułów 

zamiennych w stosunku do wymienionych w Formularzu ofertowym. 

2. Dostarczenie artykułu zamiennego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez  Zamawiającego 

na piśmie, pod rygorem nieważności. 
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3. Strony dopuszczają możliwość dostawy innych artykułów spożywczych – w przypadku 

zaistnienia takich potrzeb - nie wyspecyfikowanych w Formularzu ofertowym, zgodnie 

z cennikiem Wykonawcy, zaaprobowanym przez Zamawiającego. Dostawy te wlicza się do 

maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 2. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w razie opóźnienia w dostarczeniu Towaru, w wysokości 2% wartości partii Towaru za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jeżeli Towar nie został dostarczony w terminie. 

2) w wysokości 2% wartości partii Towaru, za dostarczenie Towaru w ilości lub jakości nie 

odpowiadającej zamówieniu/braki ilościowe lub jakościowe - do dnia dostarczenia Towaru 

w ilości lub jakości zgodnej z zamówieniem za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do kumulacji kar umownych. 

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do żądania zapłaty kary umownej nie zwalnia 

Wykonawcy z należytego wykonania Umowy. 

§ 9 

1. W wypadku wystąpienia w Przedmiocie Umowy wad lub różnic w jakości Towaru  

w stosunku do złożonego przez Zamawiającego zamówienia, Zamawiający prześle drogą 

elektroniczną Wykonawcy reklamację. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone 

w reklamacji uwagi w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

2. W przypadku, gdy Towar wymieniony na podstawie ust. 1 nadal wymaga wymiany na Towar 

wolny od wad lub zgodny ze złożonym zamówieniem, procedura opisana w ust. 1 podlega 

powtórzeniu. 

3. Jeżeli Przedmiot Umowy nie został skutecznie wymieniony przez Wykonawcę na Towar 

wolny od wad lub zgodny z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego , zgodnie  
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z procedurą opisaną w ust. 1 i 2 powyżej. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy  

w ciągu 5 dni roboczch od dnia powzięcia wiadomości o tej sytuacji i zlecić wykonanie 

Przedmiotu Umowy przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Procedura odbioru i zgłaszania uwag pozostaje bez wpływu na termin realizacji Umowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 3. 

5. W razie opóźnienia w usuwaniu wad w Przedmiocie Umowy lub w jego częściach, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości o której mowa w § 8 ust. 1. 

§ 10 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Do rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania niniejszej Umowy właściwy będzie sąd 

według siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania Umowy z zachowaniem  

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie. 

§ 13 

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa  

w § 5 ust. 2 w zależności co nastąpi pierwsze. 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie kwotę określoną § 5 ust. 2 Umowa ulega 

rozwiązaniu z datą zapłaty ostatniej faktury VAT za dostawę Towaru będącego Przedmiotem 

Umowy. 

§ 14 

1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść całości lub części praw, ani też całości lub części obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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Wykonawca nie może także przenieść wykonywania całości lub części niniejszej Umowy na 

osobę trzecią. Jeżeli Wykonawca zamierza posługiwać się osobami trzecimi przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na to pisemną zgodę Zamawiającego pod 

rygorem uznania takiego działania Wykonawcy za rażące naruszenie postanowień niniejszej 

Umowy. 

§ 15 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający 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), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe osób wskazanych do kontaktu przy realizacji Umowy (np. kontaktów 

bieżących), oraz dedykowanych do realizacji Umowy są przetwarzane przez Polską 

Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613), która 

pełni funkcję administratora danych, 

2) w Polskiej Organizacji Turystycznej został powołany inspektor ochrony danych, z którym 

kontaktować się można pod adresem: dpo@pot.gov.pl, 

3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) i c) RODO w celu związanym z wykonaniem niniejszej Umowy, 

4) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa, 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

6) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, 

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres obowiązywania 

Umowy oraz przez 5 lat po zakończeniu obowiązywania Umowy, zgodnie z kategorią 

archiwizacyjną, 

mailto:dpo@pot.gov.pl
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8) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o 

których mowa w pkt 3), podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w 

celu realizacji Umowy, 

9) osoby, o których mowa w pkt 1) mają prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych ich dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie 

art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

10) osobom, o których mowa w pkt 1) nie przysługuje: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, 

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 Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit c) RODO. 

11) Osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w 

szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 

5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  

w szczególności dotyczące przepisów dotyczących wykonywania zobowiązań z umów 

wzajemnych, oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 17 

Umowa sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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 Załączniki: 

 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.  

      Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 

 ………………………………………  ………………………………… 

    Zamawiający                Wykonawca 

 

 


