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ZAMAWIAJĄCY: 

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     

ul. Okólna 37 

87-100 Toruń 

woj. kujawsko-pomorskie 

 

tel. 261 433 540  

fax. 261 433 660 

www.12wog.wp.mil.pl  

 

 

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE PO 1 MODYFIKACJI 
(wszelkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) 

 
ZAPYTANIE CENOWE PO 2 MODYFIKACJI 

(wszelkie zmiany zaznaczono kolorem zielonym) 
 

Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie  

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane) o wartości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującym  

w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym  na: ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ. 

 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu służby żywnościowej: 

Część 1: 

ASORTYMENT ILOŚĆ JM. 

STÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ 
Stół roboczy wykonany zestali nierdzewnej, o wymiarach 
1300x600x800mm. Konstrukcja wzmocniona stelażem dolnym 
wykonanym z kształtowników stalowych. Blat stołu z blachy o 
grubości 1mm, dodatkowo wzmocniony od spodu podwójnie 
laminowaną płytą  
o grubości 18 mm. Obrzeże płyty osłonięte metalowym 
profilem, co zabezpiecza prze dostaniem się wilgoci. Nogi 
wykonane są z profili kwadratowych o wymiarach 40x40 mm 
przy grubości minimalnej 12 mm. 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

8 SZT. 

 
PODSTAWA POD GARNKI 
Spawana podstawa pod garnek o wymiarach 400x400x450mm, 
wykonana ze stali nierdzewnej. Stabilna sprawna konstrukcja  
z regulowanymi nóżkami. 
Producent : STALGAST 

4 SZT. 
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Nr katalogowy : 010404 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

 
PATELNIA ALUM/TEFLONOWA  
Patelnia aluminiowa pokryta teflonem "dupont". 
Trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna 
na zarysowania. Rączka stalowa wykonana ze stali 
opoksydowanej, zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną. 
Szybko i równomiernie rozprowadza ciepło na całej 
powierzchni, można smażyć z niewielką ilością tłuszczu. 
Pojemność: 3L. 
Producent : STALGAST 
Nr katalogowy : 035321 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

2 SZT 

 
WÓZEK KUCHENNY 
Wózek do przewozu półfabrykatów, wykonany ze stali 
nierdzewnej  
z uchwytem do prowadzenia wózka. Dwa kółka tylne skrętne 
gumowe, dwa przednie kółka stałe gumowe. maksymalnym 
udźwigu 150 kg. Powierzchnia robocza 650x475mm. 
Służy do przewozu w warunkach kuchennych między innymi 
takich produktów jak: mięso, umyte warzywa lub produkty 
sypkie. 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

3 SZT 
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Część 2: 

ASORTYMENT ILOŚĆ JM. 

 
ZESTAW 6 DESEK DO KROJENIA 
W skład zestawu wchodzi 6 desek różnego koloru o różnym 
przeznaczeniu 
- kolor biały - przeznaczona do krojenia nabiału i delikatesów, 
  Nr kat. 341455 (JIM 7330PL1599552) 
- kolor brązowy - przeznaczona do krojenia mięsa gotowanego, 
  Nr kat. 341456 (JIM 7330PL1599570) 
- kolor czerwony - przeznaczona do krojenia surowego mięsa, 
  Nr kat. 341451 (JIM 7330PL1605859) 
- kolor żółty - przeznaczona do krojenia surowego drobiu, Nr 
kat. 341453 
  (JIM 7330PL1605872) 
- kolor zielony - przeznaczona do krojenia warzyw, Nr kat. 
341452 
  (JIM 7330PL1599541) 
- kolor niebieski - przeznaczona do krojenia surowych ryb, Nr 
kat. 
341454 (JIM 7330PL1605865) 
-wykonane z polipropyleny, 
-posiadające atest PZH. 
Producent : STALGAST 
Nr katalogowy : 341530 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

4 SZT. 

NÓŻ DO KROJENIA WARZYW 
Nóż do krojenia warzyw- zielony z ząbkowanym ostrzem. 
Nadający się do mycia w zmywarce. 
Długość: 100mm 
Producent : STALGAST 
Nr katalogowy : 283142 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

20      SZT. 

ŁOPATKA DO KOTLETÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ  
Przeznaczona jest do odwracania kotletów na patelni. 
Wykonana jest ze stali nierdzewnej, perforowana z drewnianą 
rączką.  
Długość: 365mmx70mm 
Producent : STALGAST 
Nr katalogowy : 503240 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

5 SZT. 
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PORCJONER DO RYŻU I PURRE 
Porcjoner wykonany ze stali nierdzewnej. Nadający się do mycia 
w zmywarce. 
Gramatura: ok.70g, 1/12 
Długość: L: 250mm 
Średnica: 67mm 
Producent: STOCKEL/STALGAST 
Nr katalogowy : 531120 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

6 SZT. 

OBIERACZKA DO WARZYW  
Obieraczka do warzyw wykonana ze stali nierdzewnej z okrągłą 
rączką. 
Długość całkowita 165mm. Nadająca się do mycia w zmywarce. 
Producent: STALGAST 
Nr katalogowy: 321110 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

10 SZT. 

SZCZYPCE UNIWERSALNE  
Wykonane w całości ze stali nierdzewnej o długości 24cm z 
płynną 
regulacją. Przeznaczone do serwowania potraw mięsnych i ciast. 
Nadające się do mycia w zmywarce. 
Nr katalogowy: 422241 
Producent: STALGAST 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

5 SZT. 

KOSZYCZEK NA CHLEB  
Wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony jest do 
serwowania pokrojonego chleba. Dostosowany do mycia i 
wyparzania  
w zmywarkach. 
Nr katalogowy: 360251 
Producent: STALGAST 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

25 SZT. 

GARNEK ZE STALI NIERDZEWNEJ  
Wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczony jest do 
gotowania potraw. posiada wielowarstwowe dno, wzmocnione  
i nienagrzewające się uchwyty. Pojemność 37,7L. 
Nr katalogowy: 012402 
Producent: STALGAST 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

1 SZT. 

ŁYŻKA STOŁOWA AMBITION PRATO  
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Grubość stali 3mm. Polerowana włóknem agawy. 
Przystosowana do mycia w zmywarkach. 
Długość : 200mm 
Nr katalogowy: 89547. 
Producent: AMBITION – Seria PRATO 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

1000 SZT. 
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NÓŻ STOŁOWY AMBITION PRATO  
Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. 
Grubość stali 3mm. Polerowany włóknami agawy. 
Przystosowany do mycia w zmywarkach. 
Długość : 230mm 
Nr katalogowy: 89546 
Producent: AMBITION – Seria PRATO  
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

800 SZT. 

 
 WIDELEC STOŁOWY AMBITION PRATO  
 Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10. Grubość 
stali 3mm. 
 Polerowany włóknami agawy. 
 Przystosowany do mycia w zmywarkach. 
 Długość : 200mm 
 Nr katalogowy: 89548 
 Producent: AMBITION – Seria PRATO 
 Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

700 SZT. 

ŁYŻECZKA DO HERBATY AMBITION PRATO  
Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10. Grubość 
stali 3mm. 
Polerowana włóknem agawy. 
Długość : 139mm 
Przystosowana do mycia w zmywarkach. 
Nr katalogowy: 89549 
Producent: AMBITION – Seria PRATO 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

550 SZT. 

KUBEK Z/U 290ML ARCOROC TRIANON  
Kubek z uchem 290ml. Klasyczna linia TRIANON wykonana z 
białego szkła 
hartowanego z motywem lekko falistym na obrzeżach. 
Do stosowania w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach. 
Średnica: 82mm 
Wysokość: 90mm 
Nr katalogowy: D6880 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

1000 SZT. 

DZBANEK SZKLANY 1L  
Wysokość 201 mm, średnica 97 - 72 mm, pojemność 1l. Służy do 
serwowania napojów, wykonany ze szkła przezroczystego. 
Maksymalna temp. 65°C. Posiada szklany uchwyt. Przeznaczony 
do mycia  
w zmywarkach. 
Nr katalogowy: 400008 
Producent: STALGAST 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

20 SZT. 
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FILIŻANKA ZE SPODKIEM ARCOROC TRIANON  
Filiżanka ze spodkiem wzór ARCOROC TRIANON. Wykonana z 
białego szkła hartowanego. Przystosowane do mycia w 
zmywarkach. 
Wysokość: 67mm 
Średnica: 87mm 
Pojemność: 220ml 
Materiał wykonania: opal glass 
Spodek o średnicy 140mm. 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

50 SZT. 

SALATERKA ARCOROC TRIANON  
Klasyczna linia TRIANON wykonana z białego szkła hartowanego. 
Do stosowania w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach. 
Wysokość: 71mm 
Średnica: 132mm 
Pojemność: 460ml 
Materiał wykonania: porcelana 
Model: D6878 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

200 SZT. 

SZKLANKA ISTANBUL  
Wykonana z profesjonalnego szkła dla gastronomii. 
Przystosowana  
do mycia w zmywarce. 
Pojemność: 240 ml 
Wysokości 89 mm 
Nr katalogowy: 400068 
Producent: STALGAST 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

300 SZT. 

TALERZ DESEROWY ARCOROC TRIANON  
Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym. Odporny na 
temperaturę do 110°C. Przystosowany do mycia w zmywarce. 
Średnica: 195mm 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

400 SZT. 

TALERZ GŁĘBOKI ARCOROC TRIANON 
Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym. Odporny na 
temperaturę do 110°C. Przystosowany do mycia w zmywarce. 
Pojemność: 310ml 
Wysokość: 35mm 
Średnica: 225mm 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

400 SZT. 

TALERZ PŁYTKI ARCOROC TRIANON  
Wykonany ze szkła hartowanego w kolorze białym. Odporny na 
temperaturę do 110°C. Przystosowany do mycia w zmywarce. 
Średnica: 245mm 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

800 SZT. 
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POJEMNIK DO ŚMIETANKI CLUB 650376. 
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wytrzymałego 
szkła oraz tworzywa sztucznego. Przystosowany do mycia w 
zmywarce. 
Pojemność: 225 ml 
Wysokości 150 mm 
Średnica: 60mm 
Nr katalogowy: seria club, nr 650376 
Producent: TESCOMA 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

5 SZT. 

WIDELEC DO CIASTA AMBITION PRATO  
 Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10. Grubość 
stali 3mm. 
 Polerowany włóknami agawy. 
 Przystosowany do mycia w zmywarkach. 
 Długość : 155mm 
 Nr katalogowy: 89551 
 Producent: AMBITION – Seria PRATO 
 Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

100 SZT. 

CUKIERNICA PORCELANOWA AMBITION FALA   
Cukiernica z pokrywką, wykonana z białej porcelany. 
Przystosowana do mycia w zmywarce.   
Model: fala – kształt okrągły 
Nr katalogowy: 61230  
Producent: AMBITION 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

10 SZT. 

 

 

Część 3: 

CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER ZCK1275X(CK1050) lub produkt 
równoważny o parametrach nie gorszych od wymaganych 
Czajnik ze stali nierdzewnej wyposażony w: 
przycisk otwierający pokrywę, podświetlany włącznik, obrotową 
podstawę, wspomaganie otwierania pokrywy, automatyczne 
wyłączenie po zagotowaniu wody, automatyczne wyłączenie po 
zdjęciu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem pustego 
czajnika, schowek na przewód, podświetlany włącznik, filtr 
zatrzymujący osady, obustronny wskaźnik poziomu wody. 
Grzałka płaska (zakryta). 
Moc: 2200W 
Pojemność: 1,7 L 
Kolor: inox 
Symbol katalogowy: 735745 
Producent: ZELMER 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

9 SZT. 



Nr referencyjny ZD/75/WOG/20 

Str. 8 / 26 

WARNIK DO WODY 20L 
Wykonany ze stali nierdzewnej, zasilany elektrycznie. Posiada 
wskaźnik poziomu płynu, regulator temperatury, kran i 
nienagrzewające się uchwyty. Przeznaczony jest do gotowania 
lub podgrzewania wody do celów konsumpcyjnych.  
Pojemność: 20L 
Producent: TECHNICA 
Seria: Gold Line 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

5 SZT. 

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA MPM 125-CZ-11H 
Chłodziarko-zamrażarka o pojemności całkowitej 118L. Posiada 
zamrażalnik umieszczony w górnej partii, o pojemności 29L. 
Chłodziarka  
o pojemności 89L, w środku, znajdują się półki ze szkła oraz 
wysuwany pojemnik na warzywa. Po wewnętrznej stronie 
chłodziarki, znajdują się tzw. balkoniki na drobne produkty. 
Kolor biały lub inox. 
Wysokość: 1160mm 
Szerokość: 480mm 
Głębokość: 530mm 
Klasa energetyczna A+ 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 

6 SZT. 

KUCHENKA MIKROFALOWA INOX 29Z012 ZELMER lub produkt 
równoważny o parametrach nie gorszych od wymaganych 
Producent: ZELMER 
Parametry techniczne: 
Pojemność: min. 23 l.; 
Obudowa: ze stali nierdzewnej; 
Odporna na przebarwienia, środki myjąco - dezynfekujące 
nowej generacji i inne działanie chemiczne. 
Zasilanie: 230V; 
Moc: min. 800W; 
Moc grillowania: min. 1000W; 
Średnica talerza obrotowego: 270 mm; 
Funkcje: gotowania, podgrzewania, rozmrażania i grillowania; 
Grill: kwarcowy; 
Sterowanie: elektroniczne; 
Dokumentacja: w języku polskim. 
Wymiary gabarytowe: 
wysokość: 287 mm; 
szerokość: 485 mm; 
długość: 410 mm. 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

3 SZT. 
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EKSPRES KRUPS EVIDENCE ONE EA895E 
Możliwość wykonania kilku rodzajów napoi, regulacja stopnia 
zmielenia kawy, regulacja wysokości dozownika, wskaźnik braku 
wody, wskaźnik konieczności odkamieniania, wyjmowana taca 
ociekowa, wyjmowany zbiornik na wodę.  
W zestawie: rurka do spieniania mleka, tacka ociekowa, 
instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. 
Wysokość: 3620mm 
Szerokość 363mm 
Głębokość: 240mm 
Moc: 1450 W 
Ciśnienie: 15 barów 
Producent: KRUPS 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

2 SZT. 

KUCHENKA INDUKCYJNA 3500W  
Posiada automatyczną detekcję garnków i dostosowanie 
powierzchni grzewczej do wielkości garnków, 3 poziomy 
szybkiego ustawienia  
w zależności od trybu pracy, 20 poziomów pracy dla trybu moc i 
temp. 
i możliwość pracy timerem 
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, średnica dna 
stosowanych naczyń ø120-ø260, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem, przeznaczona  
do naczyń indukcyjnych, ceramiczna płyta robocza, praca z 
zadaną temperaturą do 240°C, praca ze stałą mocą, sterujący, 
panel dotykowy  
z wydzielonym timerem. 
Wymiary płyty szklanej 173x275mm, 
Wysokość:  100mm 
Głębokość: 425mm 
Szerokość: 325mm 
Napięcie: 230V 
Moc elektryczna: 3,5kW 
Do użytku profesjonalnego: kuchnie, stołówki, przetwórstwo 
żywności. 
 

1 SZT. 

 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Wymagany produkt jest nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób 

trzecich. 

4. Świadczona dostawa odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym wyrobie i ponosi z tego 

tytułu wszelkie zobowiązania. 

6. O stwierdzeniu braków, wad lub innych zastrzeżeń, zamawiający poinformuje (zgłosi) Wykonawcę 

telefonicznie (potwierdzi zaistniały fakt faksem) lub drogą elektroniczną na wskazany adres e- mail. 

Wymianę wyrobów dokona Wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 

7. Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być 

jednakowy tj. o takich samych uwarunkowaniach technicznych, funkcjonalnych w zależności od rodzaju 

danego produktu, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczonej pozycji przedmiotu zamówienia. 
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8. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach jednostkowych  

z umieszczoną w sposób trwały etykietą producenta w języku polskim, na której powinno znajdować się 

oznaczenie producenta, nazwa wyrobu oraz data produkcji (rok, miesiąc), data przydatności do użycia, 

jeśli dotyczy: ilość materiału w opakowaniu. 

9. Sprzęty muszą posiadać certyfikaty (deklaracje) zgodności z obowiązującymi normami  

lub aprobatę techniczną, posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą: 

9.1. szczegółową specyfikację dostarczonych materiałów,  

9.2. dokumenty gwarancyjne – o ile są wymagane,  

9.3. instrukcje obsługi – o ile są wymagane,  

10. Zastosowane opakowania nie mogą utrudniać identyfikacji i oględzin wyrobu przez odbiorcę           

 w czasie jego przyjmowania. 

 

II  MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Miejsce dostawy:87-100 Toruń, ul. Okólna 37: 

1.1. Magazyn żywnościowy; dostawa awizowana będzie telefonicznie lub na faks  

261- 433- 869, realizowana w godzinach od 8:00 do 14:00. 

2. Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca przed planowaną dostawą winien uzgodnić termin i wielkość dostawy na minimum  

24 godz. przed zaplanowaną czynnością. 

 

III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu – Ofercie cenowej, stanowiącym załącznik nr 1  

do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji: 

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3. Oferty niekompletne zostaną odrzucone! (np. w przypadku robót budowlanych brak 

załączonego szczegółowego kosztorysu ofertowego). 

 

 

IV OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do 

pełnych groszy). 

2. Cena oferowana musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, m.in.: koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, koszty transportu, itp.  

3. Cena oferty w czasie obowiązywania umowy jest stała.  

4. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie  

ze sposobem obliczania ceny opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując jednocześnie Wykonawcę o dokonaniu poprawek. 

5. Wszelkie zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu ofertowym 

pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia  
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i skutkować będą odrzuceniem oferty. 

 

V FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.  

2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

87 – 100 Toruń ul. Okólna 37 

Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

 

VI  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 09.00 – dotyczy to również ofert 

złożonych inaczej niż osobiście. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 16.11.2020 r., o godzinie 09.30 w siedzibie 

Zamawiającego – budynek nr 97. 

3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci Wykonawcy. 

4. Oferty nieopakowane i nieoznaczone, dostarczone  w sposób odmienny niż opisany w zapytaniu 

ofertowym nie będą brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu 

dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. 

 

VII  OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

1. Jedynym kryterium wyboru jest wartość brutto każdej części oddzielnie. Stanowi ona podstawę 

oceny i porównania ofert. 

2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta jest najkorzystniejsza cenowo. 

3. Jeżeli w ofercie brak wskazania choćby jednego z wymaganych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

VIII  OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Joanna KUCHAREK. 

Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie formie pisemnej za pośrednictwem faksu:                                        

261 433 660 lub e-mailem 12wog@ron.mil.pl 

  Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

IX  O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na własnej stronie internetowej 

zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. 

X  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.  

Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

mailto:12wog@ron.mil.pl
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Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

XI  KLAUZULA INFORMACYJNA  ZGODNIE Z ART. 13 RODO: 

1. Zgodnie z art. 14 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 r.), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  

ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; 

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe na terenie 

których realizowana będzie umowa). 

1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem realizacji umowy;   

1.6. administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego; 

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 

2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

Załączniki: 

Nr 1 – Oferta cenowa 

 

 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

…………………………………….     Toruń, dnia ……………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa ………………………………………………………………………………………….………… 

Adres …………………………………………………………………………………................……....….…… 

NIP ………………………………………… REGON ……………………………………….… 

PESEL (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)  …………………………….…. 

tel. …………………………………………  fax. ……………………………………….… 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….………………….….… 

Nr konta Wykonawcy: 

                                

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę naczyń jednorazowych, 

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia, w cenie podanej poniżej, obliczonej 

wg zasad opisanych w zapytaniu cenowym: 

 

CZĘŚĆ 1: 

 

Lp. Asortyment J.m. Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT (%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

(ilość x cena 

jednostkowa 

brutto) 

1. STÓŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ 8 SZT.    

2. PODSTAWA POD GARNKI 4 SZT.    

3. 
PATELNIA ALUM/TEFLONOWA  2 SZT 

   

4. WÓZEK KUCHENNY 3 SZT    

Wartość części 1 brutto (suma cen brutto)  

 

Słownie wartość brutto części 1:………………………………………………………………………………….. 

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

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 
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CZĘŚĆ 2: 

Lp. Asortyment J.m. Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT (%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

(ilość x cena 

jednostkowa 

brutto) 

1. ZESTAW 6 DESEK DO 

KROJENIA 
4 SZT. 

   

2. 
NÓŻ DO KROJENIA WARZYW 20 

     

SZT. 

   

3. ŁOPATKA DO KOTLETÓW ZE 

STALI NIERDZEWNEJ  
5 SZT. 

   

4. PORCJONER DO RYŻU I 

PURRE 
6 SZT. 

   

5. OBIERACZKA DO WARZYW  10 SZT.    

6. SZCZYPCE UNIWERSALNE  5 SZT.    

7. KOSZYCZEK NA CHLEB  25 SZT.    

8. GARNEK ZE STALI 

NIERDZEWNEJ 
1 SZT. 

   

9. ŁYŻKA STOŁOWA AMBITION 

PRATO 
1000 SZT. 

   

10. NÓŻ STOŁOWY AMBITION 

PRATO  
800 SZT. 

   

11.  WIDELEC STOŁOWY 

AMBITION PRATO  
700 SZT. 

   

12. ŁYŻECZKA DO HERBATY 

AMBITION PRATO  
550 SZT. 

   

13. KUBEK Z/U 290ML ARCOROC 

TRIANON  
1000 SZT. 

   

14. DZBANEK SZKLANY 1L  20 SZT.    

15. FILIŻANKA ZE SPODKIEM 

ARCOROC TRIANON  
50 SZT. 

   

16. SALATERKA ARCOROC 

TRIANON 
200 SZT. 

   

17. SZKLANKA ISTANBUL  300 SZT.    

18. TALERZ DESEROWY 
ARCOROC TRIANON  

400 SZT.    

19. TALERZ GŁĘBOKI ARCOROC 

TRIANON 
400 SZT. 

   

20. TALERZ PŁYTKI ARCOROC 

TRIANON  
800 SZT. 
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21. POJEMNIK DO ŚMIETANKI 

CLUB 650376. 
5 SZT. 

   

22. WIDELEC DO CIASTA 

AMBITION PRATO  
100 SZT. 

   

23. CUKIERNICA PORCELANOWA 

AMBITION FALA   
10 SZT. 

   

Wartość części 2 brutto (suma cen brutto)  

 

Słownie wartość brutto części 2:……………………………………………..………………………………….. 

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

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 

 

CZĘŚĆ 3: 

Lp. Asortyment J.m. Ilość 

Stawka 

podatku 

VAT (%) 

Model/Typ/ 

Producent 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

(ilość x cena 

jednostkowa 

brutto) 

1. CZAJNIK ELEKTRYCZNY 

ZELMER 

ZCK1275X(CK1050) 

9 SZT. 
 

 

  

2. WARNIK DO WODY 20L 5 SZT.     

3. CHŁODZIARKO-

ZAMRAŻARKA MPM 125-

CZ-11H 

6 SZT. 
 

 

  

4. KUCHENKA 

MIKROFALOWA  
3 SZT. 

 
 

  

5. EKSPRES KRUPS 

EVIDENCE ONE EA895E 
2 SZT. 

 
 

  

6. KUCHENKA INDUKCYJNA 

3500W 
1 SZT. 

 
 

  

Wartość części 3 brutto (suma cen brutto)  

 

Słownie wartość brutto części 3:………………………………………………………………………………….. 

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

(UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

podstawy prawne stosowania takich stawek). 
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1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia  jest:  

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

(podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail) 

2. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji umowy i znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej  
i finansowej zapewniającej realizację umowy. 

3. Oświadczamy, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru naszej oferty oraz że ceny przez nas określone nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji 
umowy. 

4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

5. Oświadczam/y, że: 

5.1. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia 
oferty, 

5.2. przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia 
………………………………………………………………………..……………………… 

(W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom należy wskazać nazwę  
i adres podwykonawcy oraz część powierzoną). 

5.3. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach. 

7. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 

7.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

7.2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
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.* 

......................,dn................................                

                                                                        

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

* 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) 

 

 

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). 
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Egz. nr ……… 

U m o w a  N r  . . . . . . / 2 0 2 0  

/ p r o j e k t /  

 

Zawarta w Toruniu w dniu ……………………  pomiędzy: 

 

SKARBEM PAŃSTWA - 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu,  

ul. Okólna 37, faks. 261 433 660, 

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: 

 

Komendant – …………………………………. 

a 

Firmą: …………………………………………………………………….. 

 z siedzibą: w …………. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS: ………………….., adres: ……………………………………….. 

NIP: ………………, REGON: ……………….., tel. …………….., e-mail: ………………….  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje  

 

…………………………………………………. 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie  z Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych (dostawy, usługi, roboty budowlane) o wartości nieprzekraczającej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującym w 12 Wojskowym 

Oddziale Gospodarczym  na: zakup i dostawę sprzętu służby żywnościowej. 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający  

na dostawie sprzętu służby żywnościowej w asortymencie, ilościach i cenach określonych wg formularza 

ofertowego Wykonawcy. 

2. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane, wolne od wad 

prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 

3. Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być 

jednakowy tj. o takich samych uwarunkowaniach technicznych, funkcjonalnych w zależności  

od rodzaju danego produktu, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczonej pozycji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opakowaniach jednostkowych  

z umieszczoną w sposób trwały etykietą producenta w języku polskim, na której powinno znajdować się 

oznaczenie producenta, nazwa wyrobu oraz data produkcji (rok, miesiąc), data przydatności  

do użycia, jeśli dotyczy: ilość materiału w opakowaniu. 

5. Sprzęty muszą posiadać certyfikaty (deklaracje) zgodności z obowiązującymi normami  

lub aprobatę techniczną, posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą: 
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5.1. szczegółową specyfikację dostarczonych materiałów,  

5.2. dokumenty gwarancyjne – o ile są wymagane,  

5.3. instrukcje obsługi – o ile są wymagane,  

5.4. dokumenty jakościowe potwierdzające parametry przedmiotu umowy oraz spełnianie wymaganych 

w umowie norm – o ile są wymagane. 

6. Zastosowane opakowania nie mogą utrudniać identyfikacji i oględzin wyrobu przez Zamawiającego  

w czasie jego przyjmowania. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie  

z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(tj. Dz. U.2020.838 z zm.)  w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych oraz procedur związanych 

z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.2019.742  

z późń. zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie dostarczania towaru do Odbiorcy. 

 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY  

1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Miejsce dostawy 12 WOG, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; magazyn służby żywnościowej. Osoba  

do  kontaktu chor. Tomasz BARTOSZEK te. Nr 695 206 320 

3. Przed dostarczeniem towaru należy awizować telefonicznie gotowość do dostarczenia towaru. 

 

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata  

na ogólną wartość brutto: ……………………. zł. (słownie: ……………), obliczona  

na podstawie jednostkowych cen przedmiotu zamówienia określonych w formularzu ofertowym – Załącznik 

nr 1 do umowy. 

2. Stawka podatku VAT - …… %. 

3. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania 

umowy. 

 

§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR 

1. Przedmiot umowy musi być dostarczony do magazynu Zamawiającego wraz z kartami gwarancyjnymi (tam, 

gdzie są wymagane) oraz kopią faktury. Oryginał faktury należy przekazać Zamawiającemu na wskazany 

adres. 

2. Wykonawca dostarczy materiały na własny koszt i ryzyko, ponosząc także koszty załadunku, rozładunku, 

opakowania i zabezpieczenia podczas transportu oraz ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

właściwego opakowania dostarczonych materiałów oraz do ich zabezpieczenia na czas transportu, aby 

wydać je Zamawiającemu w należytym stanie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę 

materiałów do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w czasie transportu).  

3. Przyjęcie dostawy przez Zamawiającego zrealizowane zostanie w dniu roboczym,  

w jednym z dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 oprócz dni ustawowo wolnych  

od pracy. W przypadku, gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy 

zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w innym terminie uzgodnionym w formie 

pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą.  

4. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscu dostawy. 

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność materiałów z umową. Przedmiot 

zamówienia będzie uznany za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go Zamawiającemu, tj. 

na podstawie protokołu przyjęcia – przekazania podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego  
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i Wykonawcy. W przypadku korzystania z usług firm kurierskich podczas realizacji umowy protokoły 

przyjęcia-przekazania podpisuje komisja Zamawiającego.  

5. Protokół powinien zawierać: numer i datę wystawienia, pełną nazwę Wykonawcy umowy, pełną nazwę 

Zamawiającego, podstawę przekazania – numer i datę podpisania umowy, pełną nazwę przedmiotu umowy 

wraz ze wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikacyjnymi, cenę przedmiotu umowy, wykaz 

przekazanej dokumentacji oraz elementów wyposażenia – jeżeli występuje, dane personalne osób 

dokonujących przekazania przedmiotu zamówienia, datę przekazania, podpisy osób dokonujących 

przyjęcia – przekazania.  

6. Za termin prawidłowego wykonania umowy uważa datę przekazania do Kancelarii Jawnej Zamawiającego 

„Protokołu przyjęcia – przekazania”, o którym mowa w § 4 ust. 5 wraz z prawidłowo wystawionym 

oryginałem faktury – zgodnej z warunkami umowy. 

7. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy albo jej części, w przypadku: 

7.1. stwierdzenia braków ilościowych; 

7.2. niezgodności dostarczonego towaru z asortymentem określonym w formularzu ofertowym 

Wykonawcy; 

7.3. dostawy towaru poza godzinami, o których mowa w ust. 3. 

W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych  

na podstawie i w wysokości określonej w § 8 ust. 3 umowy, aż do momentu należytego wykonania umowy.  

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 zostanie ponownie spisany protokół odbioru z datą kiedy dostarczone 

materiały będą zgodne z wymogami Zamawiającego. 

 

§ 5 WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 2 lat licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-

przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

2. Gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy składowe zamówienia, zarówno wyprodukowane 

przez Wykonawcę, jak również nabyte od kooperantów (poddostawców).  

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych produktach i ponosi  

z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

dostarczone produkty stanowią własność osoby trzeciej albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 

mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.  

4. O wadzie fizycznej produktów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu,  

w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia (reklamacji) zostanie 

określona w karcie gwarancyjnej i powinna to być forma pisemna.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych 

od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili złożenia zgłoszenia.  

6. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet w przypadku zmiany cen wyrobów.  

7. W przypadku wymiany przedmiotu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa. W pozostałych przypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim użytkownik nie mógł korzystać  

z przedmiotu umowy.  

8. W kartach gwarancyjnych muszą być zawarte informacje o warunkach udzielonej gwarancji oraz sposobie 

postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej. Warunki udzielonej 

gwarancji nie mogą zawierać zapisów ograniczających prawa uprawnionego do gwarancji, niezgodne z 

zapisami niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności.  

9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca 

wadę zataił.  
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§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Dostawa przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1, opłacona będzie według wartości uzgodnionej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 3 umowy.  

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę oryginałów 

następujących dokumentów:  

2.1. Faktura wystawiona na Zamawiającego, określająca przedmiot i numer umowy zgodnie z § 1 

niniejszej umowy;  

2.2. Protokół przyjęcia - przekazania przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 5 umowy; 

2.3. Kart gwarancyjnych, tam gdzie ich dostarczenie jest wymagane. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczyć w terminie wykonania dostawy.  

4. Zamawiający nie będzie odpowiadał za skutki wynikające z § 9 ust. 1 umowy spowodowane 

niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.  

5. Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie asortyment wynikający  

z umowy, której dotyczy dostawa. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana 

każdorazowo jako iloczyn dostarczonych ilości i cen jednostkowych określonych w umowie.  

6. W przypadku niedopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub 

części należności do czasu uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty 

liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź dostarczenia skorygowanej faktury.  

 

§ 7 SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Zapłata za wykonaną dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi w formie polecenia przelewu 

na rachunek bankowy Wykonawcy ……………….……………………zgodny z rachunkiem  

w ewidencji KAS (Krajowej Administracji Skarbowej),w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów,  

o których mowa w § 6 ust. 2.  

2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej  

w ostatnim dniu terminu zapłaty. 

 

§ 8 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego, starannego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie  

od Zamawiającego karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

3.1. 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający; 

3.2. 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn za które odpowiada Wykonawca; 

3.3. 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku  

nie wykonania umowy w terminie;  

3.4. 0,5% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji, przy odbiorze lub ujawnionych  

w okresie gwarancji.   

4. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 i 3  Zamawiający lub Wykonawca wystawi notę 

obciążającą Wykonawcę lub Zamawiającego. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z 

tytułu kar umownych. 
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5. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to 

strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje 

roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.  

6. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz 

uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie 

postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.  

7. Kara umowna musi być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy,  

w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający  

ma prawo potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, na co niniejszy 

Wykonawca wyraża zgodę.   

8. Łączna wysokość kar przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy. 

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymania terminów jej 

wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar 

umownych przewidzianych w § 8 umowy.   

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez 

jego zgody wyrażonej na piśmie.  

 

§ 11 KOOPERANCI I PODDOSTAWCY 

1. Za wszelkie działania i zaniechania kooperantów, poddostawców i podwykonawców, Wykonawca 

odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność  

za dotrzymanie przez nich przewidzianych umową terminów.  

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.  

 

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

w szczególności 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 - zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień 

umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.  

2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach  

i w celu określonym w niniejszym paragrafie. 

3. Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie  

w celu realizacji niniejszej umowy. 
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4. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących umowę 

w postaci: 

4.1. Imion i nazwisk; 

4.2. Serii i numeru dokumentu tożsamości; 

4.3. Numeru rejestracyjnego pojazdu. 

5. Zamawiający zobowiązuje się: 

5.1. Przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

5.2. Dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

5.3. Zabezpieczać udostępnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  

w art. 32 RODO; 

5.4. Do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały 

powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   

6. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych  

są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego 

obowiązku. 

7. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy 

wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego.  

8. Zamawiający może udostępnić dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji niniejszej umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca oświadcza, iż będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyska i będzie przekazywał 12 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu 

w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 13 INNE POSTANOWIENIA 

1. W trakcie realizacji dostawy, Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa, stosowanym 
przez Służbę Dyżurną Odbiorcy oraz przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:  

2.1. zmiany numeru konta, adresu firmy w przypadku poinformowania Zamawiającego pisemnie 

o zaistniałej zmianie;  

2.2. zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaże 

podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się 

na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganym od Wykonawcy, pod 

rygorem nie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy.  

2.3. zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawa (np., VAT), jeżeli wpływa ona na 

wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia.  

2.4. zmiany oferowanych materiałów na materiały o parametrach lepszych niż oferowane (przy 

zachowaniu dotychczasowej ceny), jeżeli w trakcie realizacji umowy oferowane materiały zostały 

wycofane z rynku lub zastąpione nowszą technologią.  

3. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku Wykonawcy 

o zmianę wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.  
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4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym zezwoleniem, zgodnie  decyzją 

nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania  

i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 

z 2017 r. poz. 18 z późn. zm.). 

6. Na terenach administrowanych przez 12 WOG obowiązuje zakaz używania bezzałogowych statków 

powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów latających. 

7. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.  

8. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo i terytorialnie właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralną część.  

11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  

po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Kopia Formularz ofertowy Wykonawcy   

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych realizujących umowę 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – potwierdzenie wpłacenia ZNWU 

 

                     WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:                                  

 

 

UZGODNIONO: 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……/2020 

 Klauzula informacyjna dla osób fizycznych  

 

Zgodnie z art. 14 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.), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu,  

ul. Okólna 37. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, 

możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie:  . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji 

niniejszej umowy.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie prawa oraz usługobiorcy (jednostki i instytucje wojskowe, na terenie których 

realizowana będzie umowa). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza  

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z kategorią 

archiwalną wynikającą z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy. 

7. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  

b RODO.  
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……./2020 

 

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 4 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć dyrektora, kierownika, szefa, 

osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

                                                           

3 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). 

4 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). 


