
 

Warszawa dnia………………. 

 
 

 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zm.) na:  

„przygotowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla Zarządu 

Mienia Skarbu Państwa”. 

 

 

 

Sprawa nr ZM.NZP.117/19 

 

Nazwa Oferenta:................................................................................. 

Adres: ................................................................................................. 

TEL./FAX: ……………………e-mail:……………………………. 

REGON: …………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………… 

Dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa (Zamawiający) 

Ja (imię i nazwisko) 

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: 

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

1. Oferuje za przygotowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż przedmiotu zamówienia                        

w siedzibie Zamawiającego: 

cena netto: ……………(słownie:………………………………………………………..…), 

cena brutto: ………… . (słownie: ……………….……………………………………..…..), 

za w/w przedmiot Zamówienia  

2. Termin realizacji usługi ustala się: 28 dni od daty podpisania umowy. 

3. Warunki płatności: w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury                          

do siedziby Zamawiającego. 

4. Okres udzielonej gwarancji 24 miesiące. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem        

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* 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). 

 

        

 

Podpis oferenta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

l.p. Nazwa produktu ilość Cena jednostkow a netto Wartość netto Cena jednostkow a brutto Wartośc brutto

1 Szafy o wymiarach 287 x 90 x 40 cm. 4 szt.

2 Szafa o wymiarach 287 x 70 x 40 cm. 1 szt.

3 Szafa o wymiarach 287 x 50 x 40 cm 1 szt.

4 Ściana konstrukcyjna 4 szt.

5
Drzwi przesuwne chowane w plecy 

szafy 287 x 50 x 40 cm
2 szt.

6 Szafa o wymiarach 110 X 100 X 40 cm. 1 szt.

7 Szafa o wymiarach 220 X 50 X 40 cm. 1 szt.

8 Szafa o wymiarach 220 X 80 X 40 cm. 3 szt.

9 Szafa o wymiarach 110 X 140 X 35 cm. 1 szt.

10 Szafy o wymiarach: 220X80X40 cm. 4 szt.

11
biurko standard z trzema szufladami na 

zamek. 
1 szt.

12

Regał o wymiarach 220 X 85 X 40 z 6 

półkami na segregatory, o wysokości 33 

cm.

1 szt.

RAZEM

Pozycje od 1 - 5 Meble z płyty laminowanej w kolorze białym według wymiarów (wys. x szer. x gł.)

Pozycje od 6 - 12 Meble z płyty laminowanej w kolorze mahoń, według wymiarów (wys. x szer. x gł.)

Załącznik nr 1 do formularza ofertoweko

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

WZÓR 
  

UMOWA NR ………………………..19 
 

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

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,                                

NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym przez: 

 

…………………………… Zarządu Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie                   

(00-838), ul. Prosta 69  działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak:  

………………………………  z dnia ………………………….. r. 

  

       zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………………

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

NIP:    REGON:  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

W związku z wyborem oferty „Wykonawcy” na podstawie art. 4 pkt 8  postępowania                                

o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

„Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), została zawarta 

Umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie usługę przygotowania projektu, 

wykonania  i dostawy zestawu mebli biurowych opisanych  w załączniku Nr 1 do Umowy 

wraz z ich zmontowaniem w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69  

w Warszawie.  

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia ustala się na 28 dni od daty podpisania umowy.                                      

 

§ 3. 

W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

 

1. przygotować projekt zabudowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

wynikającymi z opisu i szkicu – załącznik nr 1 do Umowy i uzyskać jego 

zatwierdzenie od Zamawiającego,  

2. wykonać, dostarczyć i zmontować w siedzibie Zamawiającego meble biurowe opisane 

w załączniku Nr 1 do Umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem we wskazanych 

przez Zamawiającego pomieszczeniach,  

3. dokonać dostawy i montażu mebli  w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00 do 16.00 za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy, przy czym Wykonawca  zawiadomi Zamawiającego o terminie 

dostawy i montażu mebli co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym 

terminem rozpoczęcia prac. 

 

 



 

 

§ 4.  

Za realizację zadań w ramach niniejszej umowy Wykonawca otrzyma   wynagrodzenie  

w wysokości:  

netto : ……………………………zł. (słownie:……………………………….....................), 

brutto: ………………… ………..zł. (słownie: ……………………………………………), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy – załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 5.  

1. Postawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół końcowy 

odbioru prac (bezusterkowy )wynikających z niniejszej Umowy, podpisany przez 

Strony.  

2. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych  

i zmontowanych mebli na okres 24 miesięcy liczonych  od dnia odbioru prac 

wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 

4 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od dnia określonego w § 2 umowy, 

b) za przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi               

i gwarancji , w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4  umowy za każdy 

dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,  

c) za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 20% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 umowy, przy czym  Zamawiającym jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się                        

z realizacja przedmioty Umowy ponad 7 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2.  

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesioną szkodę. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie noty 

księgowej. 

§ 7 

1.  Należność za wykonany przedmiot umowy, po dokonanym przez Zamawiającego 

odbiorze, zostanie uregulowana przelewem w terminie 21 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury złożonej w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa  

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, potwierdzonej przez Zamawiającego protokołem 

końcowym, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2.  Faktura winna być wystawiane na: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5,     

00-950 Warszawa, Nr NIP: 525-22-48-481. Odbiorca/Płatnik: Zarząd Mienia Skarbu 

Państwa ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

3.  Fakturę należy dostarczyć lub wysłać na: Zarząd Mienia Skarbu Państwa  ul. Prosta 69, 

00-838 Warszawa. 

4.  Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złoży w banku polecenie 

przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

5.  Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany zakup mebli 

oraz usługę dostawy i montażu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

6.  Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. 

§ 8 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest 

………………………………… tel.(+48) …………………………….. 



 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiającego pełni: 

Pan Jarosław Kowalkowski telefon (22) 551-21-73. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy                

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 

poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2, 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko oraz dane dotyczące firmy Wykonawcy. 

3. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem,  Danych jest 

Prezydent m. st. Warszawy lub Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, co zatem 

idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informacji urzędu m. st. Warszawy                      

i Zarządu Mienia Skarbu Państwa.  

4. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

§ 10 

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie zastosowania mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny               

dla m. st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy                                             

i 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

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

 

        Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lp. ilość Uwagi

1.

› 4

› 1

› 1

› 4

› 2

2.

› 1

› 1

› 3

› 1

› 4

› 1

› 1

biurko standard blat: 140 x 40 cm, z 3 szufladami 

zamykanymi na zamek.

regał o wymiarach 2200 x 85 x 40, z 6 pólkami na 

segregatory o rosztawie półek między nimi 33cm. 

Meble z płyty laminowanej w kolorze mahoń, według 

wymiarów (wys. x szer. x gł.):

szafa o wymiarach 110 x 100 x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

szafa o wymiarach 220 x 50 x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

szafa o wymiarach 220 x 80 x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

szafa o wymiarach 110 x 140 x 35 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

szafa o wymiarach 220 x 80x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

Wymiary ścian 

konstrukcyjnych i 

drzwi przesuwnych 

wg wykonanego 

projektu

szafy o wymiarach 287 x 90 x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

szafa o wymiarach 287 x 70 x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

szafa o wymiarach 287 x 50 x 40 cm, - sposób zamykania: 

zamek.

ściany konstrukcyjne.

drzwi przesuwne chowane w plecy szafy – 2 szt., - 

sposób zamykania: zamek.

Nazwa produktu 

Meble z płyty laminowanej w kolorze białym według 

wymiarów (wys. x szer. x gł.):

Przedmiot zamówienia ujęty w poniższej tabeli należy dostarczyć i zmontować w siedzibie 

Zamawiającego w ciągu 28 dni od daty podpisania umowy. Dostawa oraz montaż mebli 

odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, zgodnie  z  §  

3 wzoru umowy.

Opis przedmiotu zamówienia za zaprojektowanie , wykonanie, dostawę i zmontowanie mebli 

biurowych w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 

 



 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy stanowić będzie oferta Wykonawcy 

 


